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∗ Økende utfordringer i Bergen knyttet til narkotikabruk 
og narkotikasalg i det offentlige rom

∗ Unge mennesker som hadde utviklet rus- og 
rusrelaterte problemer i bydelene trakk til sentrum 

∗ Voksne mennesker med alvorlige rus- og 
avhengighetsproblemer, ofte med alvorlige fysiske og 
psykiske helseproblemer og sosiale problemer, trakk 
til sentrum

∗ Flere innførselskanaler for narkotiske stoffer, flere 
stoffer i omløp

∗ Stadig mer profesjonelle, offensive og til tider 
aggressive selgere

Bakgrunn

3

søndag 15. mars 15



∗ Økende rekruttering av ungdom til narkotikamiljøet, 
flere unge som nærmet seg parken, for eksempel fra 
Sydneshaugen og nedre Nygård - parken tiltrakk seg 
nye brukere

∗ Mennesker med alvorlige rus- og rusrelaterte 
problemer oppholdt seg i parken - en alvorlig 
helseutfordring

∗ Tøffere og hardere miljø i parken - ambulanse ba 
langt oftere enn tidligere om assistanse fra politi ved 
utrykning

∗ Flere våpen i omløp - parken; høyst sannsynlig et 
samlingspunkt for lokale, regionale, nasjonale og 
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Nygårdsparken - en åpen russcene i Bergen
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Samarbeidsgruppe ble etablert, først med 
representanter fra Helse Bergen,  Politiet og Bergen kommune, senere 
utvidet:
∗ Gunnar H. Fløystad, Hordaland politidistrikt
∗ Olav Valland, Hordaland politidistrikt
∗ Gry Benedicte Halseth, Hordaland politidistrikt
∗ Geir Lien, Helse Bergen
∗ Ola Jøsendal, Helse Bergen
∗ Per Omdal, Kriminalomsorgen
∗ Sigmund Rød, Stiftelsen Bergensklinikkene
∗ Anne Loennechen, Bergen Kommune
∗ Arne Ramstad, NAV, Bergen kommune
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∗ Avklare om de ulike instansene og etatene hadde en 
felles virkelighetsoppfatning knyttet til åpne 
rusmiljø/russcener

∗ Avklare om det var grunnlag for samarbeid selv om 
instansenes virksomhet var hjemlet i ulike lovverk og 
hadde ulike funksjoner/oppgaver knyttet til de åpne 
rusmiljøene

Formål med samarbeidsgruppen
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Enighet om
∗ Mennesker som er i tidlig utvikling, og mennesker som 

har utviklet alvorlige rus- og rusrelaterte problemer, 
skal primært møtes med helse- og sosialfaglig-, ikke 
strafferettslig, tilnærming. 

∗ Snu en skadelig utvikling blant unge mennesker i tidlig 
fase: tidlig identifisering, tidlig innsats fra 
hjelpetjenester, forhindre tilknytning til åpne russcener. 
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Grunnlag for samarbeid
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∗ Bidra til at mennesker med alvorlig rus- og 
avhengighetsproblemer skal få individuelt tilpasset 
lett tilgjengelig helse- og sosialfaglig hjelp

∗ Ordensmakt for å utøve atferdsregulerende tiltak, 
kontroll og hindre offentlig kriminalitet
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forts. Grunnlag for samarbeid

søndag 15. mars 15



Felles ønske om:
∗ å ta nye grep
∗ samarbeid 
∗ samtidig innsats uten sluttdato
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∗ Den narkotikarelaterte kriminaliteten som 
begås i Nygårdsparken og dens nærområder, 
samt i området ned mot, og rundt Bergen 
storsenter, skal reduseres

∗ Nygårdsparken skal bli en trygg, ryddig park 
som er tilgjengelig for alle

∗ Misbruket av tunge rusmidler, særlig blant 
unge, skal reduseres 
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- Samarbeidsgruppen fremmet faglig tilråding basert 
på dokumentert kunnskap om av hva som virker. 

- Vår kunnskapsbase består av forskning, evaluering 
av tiltak, systematisering av brukeres erfaringer, 
systematisering av tjenesteyteres erfaringer. 

- Sentralt er også erfaringer fra andre større byer med 
tilsvarende utfordringer knyttet til åpne russcener. 

-

Tiltakene må bygge på dokumentert kunnskap om hva som 
virker
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∗ de må være godt planlagte 

∗ det må settes inn tilstrekkelig ressurser fra alle 
involverte aktører

∗ tiltakene må være koordinert og samtidige, og det 
må være en langsiktig og nitid oppfølging (ingen 
sluttdato)
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∗ Kontinuere og utvikle ’Tidlig ute’
∗ Etablere flere kommunale mottaks- og 

oppfølgingssentresentre for rusmiddelavhengige i 
bydelene/der mennesker bor som kan tilby lett 
tilgjengelige gratis tjenester uten timeavtale
∗ Ulike helsetjenester
∗ Ulike sosiale tjenester
∗ Aktivitetstilbud
∗ LAR utdeling og oppfølging
∗ Bistand til hjelp til oppfølging i bolig, boliger med 
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forts. Tilråding:
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∗ Kontinuere og utvikle ’Narkotikaprogram med 
domstolskontroll’, ND

∗ LAR, fra livreddende opiat-utlevering til full 
samfunnsmessig integrasjon; videre utvikling av 
samarbeidet mellom kommunene og 
spesialisthelsetjenesten

∗ Sikre tilgjengelighet til behandlingstilbud i 
spesialisthelsetjenesten

forts. Tilråding:
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∗ Sikre gode pasientforløp mellom første- og 
andrelinjetjenester, og mellom aktører på samme 
behandlingsnivå (mellom aktørene internt i første- 
og andrelinjetjenestene)

∗ Beon-prinsippet: Beste, effektive omsorgsnivå i 
behandlingen

∗ Utvikle kommunale aktivitetstilbud, sikre mulighet 
for skolegang, utdanning og arbeide for dem som 
kommer inn i et vellykket habilitering / 
rehabiliteringsforløp

forts. Tilråding:
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∗ Nulltoleranse for all narkotikavirksomhet i parken
 
∗ Redusere tilgjengeligheten av illegale rusmidler:
∗ Målrettet innsats mot selgere på alle nivå
∗ Økt skjult og åpen politiovervåkning

forts. Tilråding:
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∗ Redusere etterspørsel:
∗ Massivt synlig politi

∗ Skjult observasjon og påfølgende intervensjon

∗ Hurtig og effektiv straffeforfølgning med 
tilpassede straffereaksjoner (betingede dommer på 
særvilkår mv.)

∗ Bruk av bortvisningsbestemmelser
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forts. Tilråding
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Dersom rusmiddelavhengige blir varetektsfengslet eller 
domfelt, skal kriminalomsorgen legge til rette for 
iverksettelse eller videreføring av tiltak som fremmer 
tilbakeføring til samfunnet:

∗ Gjennomføring av straff i rusmestringsenhet
∗ LAR oppfølging i fengsel
∗ ’Boligskolen’
∗ Tilbakeføringsgarantien: Fokus på særlige velferdstiltak 

som kan forebygge ny kriminalitet; bolig, økonomi, 
sysselsetting, helse, rus, nettverk

∗ ’Fra fengsel til kommune’
∗ Narkotikaprogram med domstolskontroll (ND)
∗ Tilrettelegge for særskilt innhold i samfunnsstraffen

forts. Tilråding
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∗ Øke innsynet til parken ved redesign av topografi, 
herunder fjerne de mest kuperte områdene, rydde i 
undervegetasjon

∗ Holde parken i svært god stand, ryddig og tiltalende

∗ Målbevisst og planlagt øke antallet i aktiviteter i hele 
parken for å få et normalisert publikum til å være i 
parken, og derigjennom utøve uformell sosial 
kontroll

∗ Redusere antall innganger til parken

forts. tilråding
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∗ Øverste ledelse for de samarbeidende etatene ga sin 
tilslutning

∗ Politisk posisjon og opposisjon i Bergen kommune 
støttet samarbeidsgruppens faglige tilrådinger.

∗ Forslag til handlingsplan mot åpne russcener i 
Bergen kommune ble utarbeidet.

∗ Handlingsplanen ble vedtatt av bystyret i Bergen 
kommune 2012
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Samarbeidsgruppen la fram sine faglige tilrådinger
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∗ Bolig: fra midlertidig til fast bolig. Av mål om 
400 nye boliger er om lag 300 etablert så langt. 
Det arbeides med prosjekter for å realisere de 
resterende 100. 
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∗ LAR: Legemiddelassistert rehabilitering: 
Pasientpopulasjonen økte svært raskt i 
2011, avtakende gjennom 2o13 og 2014. 
Om lag 1000 pasienter i Helse Bergen sitt 
opptaksområde. Ca. 800 av disse i Bergen 
kommune. 

∗ Helse Bergen HF har overtatt alle 
kommunale utdelingssteder (økonomisk 
katastrofe..)
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Tidlig ute:
∗ Nøkkel for inklusjon er politiet
∗ All samordning, tilrettelegging og påkobling til ulike 

behandlings- og hjelpetiltak, aktivitet og skole/
utdanning skjer via Utekontakten

∗ Alle samarbeidende parter gir prioritet til 
ungdommene som blir inkludert

∗ Lovende resultater:
- OVER 100 ungdommer under 25 år har deltatt så 

langt:
- 60%  gjennomført
- 10 - 15%  aktive
- 25% utskrevet fra programmet

TIDLIG UTE
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∗ Rehabilitering av Nygårdsparken pågår. 
Parkens øvre del ble stengt i august 2014, 
det området som var ‘supermarked 24/7’

∗ ND-narkotikaprogram med 
domstolskontroll i Bergen (pilotprosjekt). Et 
samarbeidstiltak med personalressurser fra 
Hordaland fylkeskommune, Helse Bergen, 
Kriminalomsorgen og Bergen kommune. 
Koordinert av Kriminalomsorgen
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∗ Bergen kommune har i dag tre MO-senter 
(mottaks- og oppfølgingssenter). Strax-
huset har en rekke lett tilgjengelige helse- 
og sosialfaglige tjenester. Kan benyttes uten 
timeavtale og er gratis for brukerne.

∗ To nye Mo-sentre er etablert på hhv 
Nesttun og på Wergeland

∗ Helse Bergen HF har åpnet sitt ‘M31’, et nytt 
lavterskel tilbud for rusmiddelavhengige 
som antas å ikke være inne i noe 
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∗ Kartlegging av åpne russcener(HKH)
∗ Operativ samarbeidsgruppe møtes hver 

14. dag(Politiet, Strax-huset, 
Akuttposten, Utekontakten, Bymisjonen, 
AFR)

∗ Tettere og mer systematisk oppfølging 
av rusavhengige på åpne russcener
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∗ Krav til økt kapasitet og endret strategi i 
tråd med handlingsplanen blant 
samarbeidende enheter:

∗ Politi, økt belastning, spredning, kriminalitet
∗ Kommune, synliggjøre personer UFB
∗ Helse, økt belastning på behandlingstiltak, 

beredskap
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Forventet scenario da parken stengte:
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∗ Åpning av nye MO sentre og stenging av 
øvre del av Nygårdsparken nært i tid

∗ Brukerrom

∗ Se til at private og offentlige tjenesteytere, 
uansett forvaltningsnivå, skulle trekke i 
samme retning og samtidig i riktig retning
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Utfordringer
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Trygge byrom
Politiet slår ned på 
KRIMINALITET

Ikke 

narkomane
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MO-sentre
∗ Etablering av differensierte MO-sentre (mottaks- og 

oppfølgingssentre) 
∗ Sosial og helsefaglig oppfølging
∗ Spesialisttjeneste(Helse Bergen)
∗ Lar
∗ Dagsenter
∗ Arbeidstrening
∗ Aktivitetstilbud

Motivere til endring
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Erfaringer etter to uker:

∗ Rolig overgang, ingen kriser, AFR demper 
sin beredskapsplan

∗ Politiet gjør en veldig god jobb
∗ Behovet for varetektsplasser falt !!
∗ Mulig tendens til at tyngre brukere ønsker 

å komme i behandling, ‘M31 effekten’
∗ Avdekket behov for større kapasitet til ØH 

for ruspasienter (tar tid å omstille)
∗ Styrket oppfatning av behov for brukerrom
∗ Betydelig velvilje og dugnadsånd fra hele 
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∗ Arbeide fram en felles forståelse for 
pasientenes problemer mellom alle aktørene 
som skal hjelpe pasientgruppen

∗ Arbeide fram felles forståelse for mulige 
løsninger, samt rolle og ansvar i de ulike 
pasientforløpene

∗ Gi rett behandling til rett tid
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Grunnleggende forutsetninger for å lykkes::
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Erfaringer etter to uker:

Alt i alt:God planlegging førte 
til at det ble svært få større 
endringer.

Fjellet fødte en mus, om vi 
anvender en tabloid 
innfallsvinkel. 

Sannheten er at alle 
virkemidler var tilgjengelige, 
det var viljen det stod på, ikke 
evnen, i veldig mange år.
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