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Masud Gharahkhani (AP) har fremmet følgende interpellasjon til bystyret 20. desember:
Kontantstøtten
Drammen er en flerkulturell by. En av forutsetningene for et vellykket integreringsarbeid er
at arbeidslinjen følges og at den gjelder for alle. En særskilt utfordring i så måte er at mange
innvandrerkvinner står utenfor arbeidslivet i byen vår. Vi ser også at mange barn av
innvandrere, født i Norge, sliter med det norske språket og utdanningsløpet, og vi kan ikke
utelukke at dette henger sammen.
Drammen ligger i toppsjiktet når det kommer til utbetaling av kontantstøtte i landet. Når vi
ser på andelen barn med kontantstøtte med innvandrerbakgrunn, utgjør dette over 50 % i
Drammen (tall fra SSB).
Kontantstøtte er en ordning som premierer kvinner som kunne stått i arbeid, for å heller
være hjemme med barn. Andelen sysselsatte kvinner med innvandrerbakgrunn er kun på
42 % i Drammen (tall fra IMDI 2015). Dette er urovekkende lavt. Regjeringen har til og med
styrket ordningen de siste årene, og som et resultat av forhandlingene sentralt vil den nå
økes ytterligere, til 7 500kr per måned.
Arbeiderpartiet mener kontantstøtten er en likestillings- og integreringsfiendtlig ordning
som må avvikles snarest mulig. Dette er en belønningsordning bidrar til at barn holdes
utenfor barnehagen, vår kanskje viktigste integreringsarena, noe som igjen har negativ
innvirkning på barns innlæring av det norske språket.
Arbeiderpartiet mener primært at hele ordningen burde avvikles. Inntil det skjer, mener vi
Drammen kommune bør søke staten om å få starte opp et lokalt pilotprosjekt der ordningen

avvikles og midlene i stedet benyttes til å styrke kommunens arbeid med å få flere
innvandrere, og særlig innvandrerkvinner, i arbeid.

Vedtak:
Drammen kommune stiller seg i tråd med Kaldheimutvalget negativ til kontantstøtten. Vi
registrerer at regjeringen styrker ordningen, noe vi mener vil være til hinder for
integrering og likestilling. Derfor ber vi om å få starte opp et lokalt pilotprosjekt der
ordningen avvikles, og midlene i stedet øremerkes til integreringsarbeid i form av å hjelpe
flere innvandrere ut i arbeidslivet.

Svar:
Det er Stortinget som behandler spørsmålet om kontantstøtte, slik at henvendelsen burde i
utgangspunktet adresseres dit.
Drammen kommune har en ordning med gratis barnehage til barn i familier med inntekt
under 417 000 kroner (428 000 kroner fra 1. august 2017). Ved behandlingen av
økonomiplan 2017-2020 fattet bystyret vedtak om å videreføre denne ordningen.
Ordningen har vært finansiert delvis av statlige midler fra IMDi og ellers i hovedsak av
kommunale midler. Formålet med ordningen er å styrke integreringen, bekjempe
barnefattigdom og stimulere barns språkutvikling. Dette er også et viktig forsterkningstiltak i
læringsløp Drammen.
I forbindelse med budsjettbehandlingen 29. november vedtok bystyret også å etablere et
politisk utvalg for integreringspolitikk og fattigdomsbekjempelse i løpet av 1. halvår 2017.
Det vil være naturlig at dette utvalget vurderer hvorvidt Drammen kommune skal starte et
lokalt pilotprosjekt.
Forslag til vedtak:
Interpellasjonen oversendes utvalget for integreringspolitikk og fattigdomsbekjempelse for
vurdering.

