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Ole Hovengen (FrP) har fremmet følgende interpellasjon til bystyret 18.06.19:
Grep mot ulovligheter og uønsket adferd i Drammen
Drammen utsettes for betydelig ulempe, redusert trivsel og fare, ved at enkelt-tilreisende og grupper av
tilreisende bryter loven og har adferd som avviker sterkt fra det som innbyggere oppfatter som
akseptabel.
Eksempler på dette, men ingen uttømmende liste, er utendørs urinering og tilgrising med ekskrementer,
tigging, ulovlig salg, forsøpling, nasking, camping utenfor campingplasser, og det legges dessuten
kontinuerlig beslag på Drammens svært pressede parkeringsplasser.
Med nevnte følger også sekundærproblemer som rotteutbredelse og smitte.
Det er dessuten svært negativt for Drammens næringsliv.
Politiet og organisasjoner som arbeider for løsgjengere, har ved flere anledninger hevdet å ha god
oversikt og kontroll på personer/grupper viss adferd det refereres til. Dessverre har det vist seg å være
løse påstander, som snarere røper naivitet og tafatthet overfor de reelle utfordringene.
Sporadisk tilspisser det seg mellom nevnte personer/grupper og byens innbyggere. I frustrasjon over
Politiets og Drammen kommunes neglisjering av problemet, havner av og til saker i media. Dette skjer
gjerne etter at de provisoriske campingplassene har nådd et kritisk forsøplingsnivå. Ordføreren har selv
ved flere anledninger fått henvendelser om dette fra fortvilte innbyggere.
Enkelte har tatt til orde for at problemet bør løses ved at Drammen kommune bruker skattepenger på å
tilrettelegge for de som ellers vil bryte loven. Det nevnes at alt fra toalettanlegg, herberge, bespisning og
tiltøyvask bør gjøres gratis.
Drammen FRP mener at slik offentlig gjestfrihet på innbyggernes bekostning, er å snu problemet på
hodet, og bare vil føre til at Drammen blir et enda mer yndet sted for tilreisende som ikke tilfører byen
noe som helst positivt og kun belaster byens kvaliteter og økonomi.
Selv om det for de fleste er åpenbart at romfolk er overrepresentert i nevnte problemstillinger, er
Drammen FRP oppmerksom på faren for at forslag som adresserer nevnte problemer fort kan beskyldes
for å være antisiganistiske. Det presiseres derfor at vedtaksforslaget adresserer enhver tilreisende som
befinner seg i Drammen.
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Drammen FRPs forslag til vedtak:
1) Bystyret oppdaterer politivedtektene forbud mot tigging, for alle som ikke har norsk
statsborgerskap.
Med «tigging», skal det utvidede tiggerbegrepet uttrykt i Prop 83 L (2013-2014) «Kapittel 8
Merknader til bestemmelsen» legges til grunn.
2) Drammen kommune retter en henvendelse til Politiet, med anmodning om at de:
a. Slår ned på ethvert brudd på de gjeldende politivedtektene som de gjøres kjent med.
b. Bortviser gjerningspersonene umiddelbart, og straffeforfølger dem.
c. På eget initiativ, under ordinær patruljering på offentlig sted, gjennomfører kontroll av
at tiggere og gateselgere har registrert seg hos Politiet, og at det ikke er lenger siden
enn 90 dager de registrerte seg.
d. Om lovbruddene er utført av en gruppe, der individuell straffeforfølgelse er vanskelig,
bortviser alle fra det aktuelle området.
e. Registrerer personer og kjøretøy før bortvisning.
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