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GRUNNLEGGENDE SANITÆRANLEGG FOR TIGGERE
Interpellasjon til bystyrets møte 23.04.2013 fra AP (Tony Burner), SV, V og KrF
I et oppslag i Drammens Tidende 3. mars kommer det fram at Kirkens Bymisjon og
Frelsesarmeen etterlyser tiltak fra kommunen når det gjelder tiggere. «Vi håper at kommunen
ser på muligheter til å dekke primærbehovene deres. Dusj, toalett og vask er noe vi alle har
behov for», sier daglig leder i Kirkens Bymisjon, og appellerer til oss politikere. Korpsleder i
Frelsesarmeen sier «Vi har jo hørt historier om at flere har gjort ifra seg ute. Ofte har de
ingen annen mulighet».
Situasjonen for tiggere i dag er uverdig. Vi kan lære av andre større byer som Trondheim
(Ap-kommune) og Kristiansand (Høyre-kommune), hvor tiggere har fått tilgang til
grunnleggende sanitæranlegg som do og dusj, uavhengig av hvor de kommer fra. Det
rapporteres at det ikke akkurat har kommet en stor strøm av tiggere av den grunn.
Det henvises også til FNs Menneskerettighetserklæring, artikkel 1 (menneskeverd), 2
(rettigheter for alle), 7 (likhet for loven) og 25 (levestandard). Kommunen har et ansvar for å
vise verdighet overfor tiggere som befinner seg i Drammen.
På bakgrunn av dette har vi følgende forslag til vedtak:
Drammen kommune tar etterlysningen fra Kirkens Bymisjon og Frelsesarmeen på alvor og
møter dem for å komme fram til konstruktive løsninger til det beste for alle. Rådmannen
lager en sak snarest som skisserer hva kommunen kan gjøre for å tilby grunnleggende
sanitæranlegg til byens tiggere, basert på erfaringer fra andre kommuner.

Svar:
Frelsesarmeen tok kontakt med Drammen kommune i løpet av vinteren 2012/ 2013 for å gi
tiggerne overnatting i deres lokaler. Kommunen har stilt seg positiv til å bidra økonomisk til
dette tilbudet, som har vært gitt i netter hvor temperaturen har vært under 10 kuldegrader.
Tilfeldige besøkende henvises for øvrig til offentlige sanitæranlegg.
Politiet i Drammen innførte meldeplikt for alle former for pengeinnsamling 25. mars.

Som ordfører tok jeg opp, i brev av 01.09.2009 til Justis – og Politidepartementet, forbud mot
tigging. Justisdepartementet har åpnet for ulike restriktive tiltak, som blant annet meldeplikt.
Det er opp til Stortinget og regjeringen å endre politikk på dette området.
Forslag til vedtak:

1. Stortinget og regjeringen har tillatt tigging, og bærer ansvaret for de konsekvensene
som tigging medfører.
2. Bystyret ber rådmannen videreføre dialogen fra i vinter med frivillige hjelpetilbud, for
å kunne ha beredskap ved ekstraordinære situasjoner, i tråd med praksis i andre
kommuner.

