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Bergensavisen

Olje-optimist

Stakk av i narkorus

Frode Alfheim (49) er valgt til ny leder i LO-forbundet
Industri Energi. – Jeg er optimist. Vi ser lys i tunnelen for
olje- og gassindustrien, sier han. Alfheim, som kommer fra
Dønna i Nordland, har siden 2010 vært nestleder i forbundet, og han ble valgt av et samlet landsmøte i Oslo lørdag.
Han overtar etter Leif Sande. Alfheim sier han ser frem til å
starte i jobben. – Industri Energi er et viktig forbund og
representerer mye av norsk verdiskaping. Forbundet har
stor betydning for arbeidsplassene i Norge og for hvilket
samfunnet vi skal være, sier han i en pressemelding. (NTB)

En 28 år gammel mann er dømt til 120 dager i fengsel for besittelse
av narkotika og flere tilfeller av kjøring i ruset tilstand i Lindås. I
februar slo politiet i Nordhordland til mot leiligheten til mannen. Der
fant de 103 gram amfetamin og litt over to liter med GBL/GHB,
skriver Avisa Norhordland. I desember 2016 ble mannen tatt på
Toppe i Åsane med 43 gram amfetamin, hasj og tabletter. I tillegg ble
han dømt for fire tilfeller av kjøring i ruset tilstand. I et av tilfellene
forsøkte mannen å stikke av fra politiet. Det endte med at han
kolliderte med et autovern og kjørte ned fire bommer. Mannen
mister førerkortet i fem år og må betale en bot på 10 000 kroner.

RYKKET OPP: Frode Alfheim rykker opp fra nestlederposisjon og blir leder i Industri Energi. 
Arkivfoto: NTB

 Frelsesarmeen fikk avslag fra kommunen:

Sier nei til
gatehospital

Frelsesarmeen har
klaget på avslaget om
å åpne gatehospital i
Skottegaten 16. – Vi
gir ikke opp, sier Knut
Haugsvær.
Linda Hilland

linda.hilland@ba.no

NORDNES: Han er leder for
Frelsesarmeens rusomsorg i
Norge.
Høsten 2015 ble det satt av 20
millioner kroner til etableringen av et gatehospital i Bergen.
Oppdraget ble gitt til Frelsesarmeen.
Et gatehospital er et helse- og
omsorgstilbud til rusavhengige
med sammensatte helseproblemer, som tilbyr helsehjelp utover det som den vanlige helsetjenesten kan tilby.

13 merknader
Frelsesarmeen ønsker å bruke
Skottegaten 16 på Nøstet til en
såkalt russykehus, et hus de
selv eier. Bygget har tidligere
huset en barnehage.
Planene om et gatehospital
ble møtt med stor skepsis blant
naboene i desember i fjor.
Kommunen mottok 13 merknader. Velforeningen er svært
tydelig på at de ikke vil ha sykehusdrift i boligområdet. Dessuten mente de at planene var i
strid med reguleringsplanen for
området.
– Et gatehospital for rusmisbrukere behøver ikke ligge midt
i et tett bebygget område med
mange barn. Vi mener at Frelsesarmeens tilfeldige eiendomsdisponering ikke bør være
avgjørende for hvor gatehospitalet etableres, sier Nordnesbeboer Ragni Stoltenberg.

Vil ha svar fra politikere
For å kunne ta bygget i bruk,
måtte imidlertid Frelsesarmeen få godkjent en søknad hos
Bergen kommune om bruks- og
fasadeendring.
Denne søknaden har de nå
fått avslag på. Kommunen mener at tiltaket er i strid med gjeldende reguleringsplan, da be-

IKKE HER: Bergen kommunes fagavdeling har sagt nei til at Frelsesarmeen får etablere gatehospital i dette bygget i Skottegaten 16.


byggelse skal benyttes til boligformål.
– Vi har søkt og fått avslag på
bruksendring, men vi har påklaget vedtaket. Vi mener avslaget ikke bygger på bygningsmessige argumenter. Vi opplever at avslaget bunner i en prinsipiell oppfatning om at det
planlagte gatehospitalet ikke
hører hjemme i bynære strøk,
sier Knut Haugsvær i Frelsesarmeen.
Han viser til at en slik prinsipiell avklaring tilhører hjemme
på politisk nivå.
– Det er bakgrunnen for vår
anke.
Han sier at de har brukt ett år
på å lete etter passende lokaler i
Bergen før de falt ned på Skottegaten som det beste alternativet.
– Dessuten er det naturlig for
oss å bruke den eiendommen vi
eier. Selv om vi har fått avslag
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på bruksendring, håper vi likevel å få etablert et gatehospital
her på sikt, sier Haugsvær.

Skal møte byråden
Håpet var å få etablert russykehuset i løpet av 2017. Nå innser
Haugsvær at ting kan ta lengre
tid.
– Vi skal ha et møte med sosialbyråd Erlend Horn i løpet av
neste uke. Da håper vi å få avklart en del faktorer, sier Haugsvær.
Frelsesarmeen har drevet gatehospital i Oslo siden 2004, og
tilbudet i Bergen skal etableres
etter samme modell.
Han påpeker at det burde
være plass til et gatehospital på
Nøstet nettopp på grunn av at
de ikke er så mange tiltak innen
rus og psykiatri i bydelen.
– Om ikke Nøstet kan romme
et slikt tiltak, hvilken bydel i
Bergen kan, spør han.

Håper på hjelp
Sosialbyråd Erlend Horn (V)
ønsker et gatehospital i Bergen
velkommen.
– Men byrådet har ennå ikke
tatt stilling til Frelsesarmeens
klage. Jeg skal møte dem for å
diskutere situasjonen og eventuelt alternative lokasjoner, sier
Horn.
– Vi håper at Bergen kommune kan være behjelpelig med å
finne en lokasjon som er mer
egnet, sier beboer og styremedlem av velforeningen, Ragni
Stoltenberg.
Hun viser til at Skottegaten er
en av byens tettest bebygde boligområder med en høy andel
barnefamilier med småbarn.
– I en omkrets på mindre enn
100 meter fra det planlagte gatehospitalet finnes ikke mindre
enn tre lekeplasser og én barnehage.

Gatehospital
■■ Et gatehospital er et helse- og
omsorgstilbud til rusavhengige som
har store og sammensatte helseproblemer, eller problemer som ikke
kan ivaretas i den øvrige helsetjenesten.
■■ Det første gatehospitalet åpnet i
Oslo i 2004. Det drives av Frelsesarmeen, med midler fra Helse- og
omsorgsdepartementet.
■■ Gatehospitalet i Oslo har tre
avdelinger, en for kvinner, en for
menn, og en palliativ (lindrende
behandling til uhelbredelig syke)
■■ I statsbudsjettet for 2015 ble det
satt av 20 millioner til å etablere et
gatehospital i Bergen, etter modell
fra Oslo. Oppdraget med å etablere
det ble gitt til Frelsesarmeen.
■■ Frelsesarmeen ønsker å etablere
gatehospitalet i Skottegaten. Søknad om bruks- og fasadeendring er
avslått av kommunen, men avslaget
er påklaget.

