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Dag Ebbestad (Ap), Thorbjørn Faber Geirbo (MDG), Billy Taranger (KrF), Yousuf Gilani (V),
Sadi Emeci (SV), Haydar Øzbal (Bylista) og Marianne Lundteigen (Sp) har fremmet
følgende interpellasjon til bystyrets møte 1. november:
Overnattingssted for tiggere i Drammen
I henhold til «Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester» skal kommunen sørge for at
personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendig helse- og omsorgstjenester. Av
hensyn til sitt humanitære ansvar bør kommunen ha beredskap for overnatting for tiggere
ved opplevd minus 10 grader eller kaldere, i henhold til kommuneoverlegen.
Tiggere i Drammen hadde et overnattingstilbud de to siste vintrene, som fungerte utmerket
for alle parter. Kirkens Bymisjon sørget, i samarbeid med private aktører, for overnatting i
Globus på Strømsø torg sist vinter. Denne muligheten finnes ikke denne vinteren. Kirkens
Bymisjon har forsøkt å finne et sted for inneværende periode uten å lykkes. I fjor forsøkte de
i samarbeid med administrasjonen i Drammen kommune, å finne egnet sted og fant tre
aktuelle steder, men plutselig var det ikke mulig likevel.
Det er uverdig for Drammen at tiggere overnatter i byens parker, under bruer eller i
friluftsområdene. Det skaper irritasjon for byens innbyggere, ingen skal på mer eller mindre
permanent basis overnatte slike steder. Kirkens Bymisjon vil kunne finansiere noe leie og
sørge for ro og orden. Kommunen må ha et sted i beredskap i tilfelle (eller når) temperaturen
viser minus 10 grader. Det bør kunne brukes på permanent basis for det begrensede antall
mennesker det gjelder.

Forslag til vedtak:
1. Drammen kommune finner så snart som mulig et sentrumsnært sted som kan være
overnattingssted for fattige tilreisende som oppholder seg i byen. Et alternativt som
kan være aktuelt og bør avklares er gamle Strømsø skole.
2. Bygningen/deler av bygningen leies ut til Kirkens Bymisjon slik at de kan drive
akuttovernatting for hele perioden – ikke bare ved minus 10 grader.
3. En rimelig leiepris avtales med Kirkens Bymisjon.
4. Betingelsen for bruk av bygningen reguleres på samme måte som ved bruken av
Globus sist vinter.
5. En eventuell endring av brukstillatelse prioriteres av byggesaksavdelingen i
kommunen.

Svar:
Helse, sosial og omsorgsdirektøren hadde dialogmøter med Kirkens bymisjon og med
Frelsesarmeen onsdag den 26. oktober. Frelsesarmeen informerte direktøren at de ikke
ønsker å tilrettegge for overnatting av omreisende tiggere. De lokalene som tidligere ble
brukt til dette formålet er nå i bruk til andre aktiviteter. Kirkens bymisjon ønsker å
videreføre ordningen med overnattingstilbud i vinterhalvåret.
Kommunen har siden 2013 innvilget tilskudd til henholdsvis Frelsesarmeen (2013) og
Kirkens Bymisjon (2014 – 2016), for humanitære tiltak for omreisende tiggere. Tilskuddet er
brukt til overnattingstilbud i vinterhalvåret, for omreisende tiggere. For inneværende år er
Kirkens bymisjon innvilget 50.000 kroner, etter søknad til formålet.
Kirkens bymisjon er i 2016 innvilget statsstøtte på kroner 1 million til organisering av
overnattingstilbud for omreisende tiggere.
Med utgangpunkt i at Kirkens bymisjon har fått statlig tilskudd til å organisere
overnattingstilbud for omreisende tiggere i vinterhalvåret, og at det kun er de som har
meldt interesse for å organsiere et slikt tilbud og ønsket bistand til å finne egnede lokaler,
råder jeg bystyret til å vedta at kommunen bistår Kirkens bymisjon med å finne egnede
lokaler for organisering av tiltaket denne vinteren.
Forslag til vedtak:
Bystyret ber Drammen Eiendom om å bistå Kirkens bymisjon i å finne egnede lokaler til innleie så
snart som mulig, da Bymisjonen allerede har fått statsstøtte til denne typen tiltak. Lokalene skal ha
som formål å tilrettelegge for overnatting, vinteren 2016/2017. Lokalene skal være sentrumsnære.
Strømsø skole kan være ett av alternativene som kan vurderes til overnatting i november og ut april.

