
Personer med rus pro
blematikk og sterke 
psykiske lidelser har i 
dag ikke tilbud om 
opphold på Krise
senteret i Vestfold.
Caïssa GjølberG 
redaksjonen@tb.no

– Det er ganske åpenbart at man 
ikke kan bosette voksne som er 
ruset eller psykisk syke 
sammen med barn, sier Heidi 
Tanum, daglig leder ved Krise-
senteret.

I Vestfold er det et samarbeid 
mellom alle kommunene i fyl-
ket om Krisesenter, som Tøns-
berg kommune er vertskom-
mune for. Svelvik kommune 
har avtale med Drammen.

Nytt tilsyn
Fylkesmannen i Vestfold utfør-
te i fjor et tilsyn med alle kom-
munene i fylket, med unntak 
av Svelvik. 

Tilsynet avdekket at mange 
kommuner, blant annet Horten 
kommune, ikke har sørget for 
at voldsutsatte med problemer 
knyttet til rus og/eller psykiatri 
har et krisesentertilbud i sam-
svar med lovens krav. 

Fylkesmannens tilsyn var av-
grenset til hvorvidt tre utsatte 
grupper fikk et krisesentertil-
bud. De tre utsatte gruppene 
var voldsutsatte med funks-
jonsnedsettelser, voldsutsatte 
menn og voldsutsatte med rus-
problematikk og/eller psykiske 
lidelser.

– Lov om kommunale krise-
sentre trådte i kraft i 2010. Den 
gir alle kommuner plikt til å 
sørge for et krisesentertilbud til 
kvinner, menn og barn utsatt 
for vold i nære relasjoner. Kri-
sesentertilbudet skal ifølge lo-
ven omfatte et botilbud, dagtil-
bud, telefontilbud og oppføl-
ging i reetableringsfasen. 
Voldsutsatte med funksjons-
nedsettelser, voldsutsatte 
menn og voldsutsatte med rus-
problematikk og/eller psykiske 
lidelser har også krav på et kri-
sesentertilbud.

Alle kommunene i Vestfold, 
med unntak at Svelvik, samar-
beider med Tønsberg kommu-
ne om et felles krisesentertil-
bud. Krisesenteret er lokalisert 

"
Vi ser nok bare 
toppen av isfjellet
heidi taNum

daglig leder ved krisesenteret

i Tønsberg. Krisesenteret gir til-
bud til voldsutsatte med funks-
jonsnedsettelser og voldsutsat-
te menn, men på grunn av ulike 
forhold kan ikke krisesenteret 
ta imot rusmisbrukere eller 
personer med tyngre psykiske 
lidelser, forteller seniorrådgi-
ver hos Fylkesmannen i Vest-
fold, Bente Hegg Ljøsterød.

– Det virker som lovens krav, 
sammenholdt med krisesente-
rets faktiske tilbud, var ukjent 
for mange av kommunene. Vi 
har ikke konkludert med lov-
brudd i tilsynet, men hatt fokus 
på videre samarbeid og dialog. 
Vi skal ha tilsyn igjen i år, da 
kommer vi til å følge opp dette, 
sier Hegg Ljøsterød.

avviser utsatt gruppe
Krisesenteret i Vestfold må 
hvert år avvise personer som er 
i aktiv rus eller har behandling-

strengende psykiske lidelser.
– Det er de personene som er i 

aktiv rus og/eller som er i behov 
av behandling for sin psykiske 
lidelse. Vi ser nok bare toppen 
av isfjellet. Det er en kjent sak at 
man ikke kan være ruset på kri-
sesenteret. Til tross for dette 
må vi hvert år avvise, sier Heidi 
Tanum, daglig leder ved Krise-
senteret i Vestfold.

Hun mener det er store mør-
ketall, og at det helt klart er et 
behov for et tilbud til denne 
gruppen.

– Rusmisbrukere og tungt 
psykisk syke trenger en til-
leggskompetanse som vi ikke 
har. Vi har kompetanse på vold.

Horten kommune skal nå 
samarbeide med Tønsberg om 
å få på plass et tilbud for denne 
gruppen.

– Jeg har ikke den totale over-
sikten, men vi har et tilbud til 
denne gruppen i dag. Vi har 
prøvd å finne gode løsninger til-
passet hver enkelt sak, sier Ma-
rianne Ødegaard, enhetsleder 
for rus og psykiske helse i Hor-
ten kommune.

Hun forteller at hun var klar 
over at denne gruppen ikke 
hadde et krisesentertilbud, 
men at hun ikke var klar over at 
det var et lovfestet tilbud.  

Lover endring
Det er ikke bare Vestfold som 
har utfordringer med å gi et til-
bud til denne gruppen, sier Ce-
cilia Haglind, seniorrådgiver i 
Tønsbergs kommune.

Hun står nå i spissen for å få 
på plass et krisesentertilbud for 
rusmisbrukere og personer 
med tunge psykiske lidelser i 
Vestfold. Og utfordringene er 
mange, ifølge Haglind.

– Utfordringen er å gi et godt 
nok tilbud til denne gruppen. 
De har en form for tilbud i dag 
også, men ikke som dekkes av 
Krisesenterloven. Disse men-
neskene har et annet behov, de 
er en annen brukergruppe. I 
dag er det politiet og det ordi-
nære hjelpeapparatet i kom-
munen som følger opp. Er det 
godt nok? Vi har aldri fått noen 
klager, vi er veldig usikre på 
omfanget, sier Haglind.

Selv om det ifølge Haglind al-
dri har vært noen klager på kri-
sesentertilbudet til rusmisbru-
kere og personer med psykiske 
lidelser, erkjenner hun at mør-
ketallene antakeligvis er store.

Haglind er nå i gang med å få 
på plass et tilbud til denne 
gruppen i Vestfold.

3. mars ble det arrangert et 
møte mellom alle samarbeids-
kommunene i Vestfold. I løpet 
av en måned regner Haglind 
med at alle kommunene har 
tatt stilling til prosjektet som 
Bufdir tilbyr.

Tønsberg vertskommune for Vestfold-tilbud – men har ikke kapasitet

ikke plass på senteret

VOLd i NÆRe ReLaSJONeR: Per i dag har ikke rusmisbrukere og personer med psykiske lidelser krisesentertilbud. 
 iLLuStRaSJONSfOtO: COLOuRbOx

JObbeR med tØNSbeRG: 
Marianne Ødegaard, enhetsleder 
for rus og psykisk helse i Horten. 
 fOtO: JaNNiCke due
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kaN RiVeS: I begynnelsen av 
måneden ble søknaden om riving av 
herskapsvillaen i Holmenveien behandlet 
som ordinær byggesak. 
 fOtO: aNNe ChaRLOtte SChJØLL

Fortidsminneforeningen 
i Vestfold har sendt inn 
klage på rivingstillatel-
sen av villaen i Holmen-
veien 2 på Teie.
anne Charlotte sChjøll 
anne.charlotte.schjoll@tb.no

Fire dager etter at rivesøkna-
den for   i Holmenveien 2 ble 
godkjent, fikk Nøtterøy kom-

mune inn klage fra Fortids-
minneforeningen i Vestfold.

«Det foretas nå en riving av 
enkelthus og legges til rette 
for tett blokkbebyggelse. For 
at det skal planlegges i områ-
der med kulturhistoriske 
kvaliteter, må det legges en 
kulturminneplan til grunn. 
Den er ikke eksisterende i 
Nøtterøy kommune, og kom-
munen mangler derfor et vik-

tig verktøy.», står det i brevet. 
Videre skriver leder Dyveke 
Bast at Nøtterøy kommune 
har bestemmelser som kan 
forhindre riving.

Hun henviser til paragraf 
5.10 i kommuneplanen:

«Bygninger/objekter med 
antikvarisk eller arkitekto-
nisk verdi i seg selv, eller som 
er del av et enhetlig kultur-
miljø eller kulturlandskap, 

skal søkes bevart. Det er kom-
munen som avgjør hvorvidt 
en bygning eller objekt har en 
antikvarisk eller arkitekto-
nisk verdi dersom verne/
fredningshensyn ikke allere-
de er avklart.»

Bast ønsker ny behandling 
av saken.

Rivesøknaden er behandlet 
som ordinær byggesak, den 
er ikke behandlet politisk.

Protesterer mot riving av praktvilla


