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Jeg viser til saken fra Oslo kommune hvor en familie ble kasta ut av boligen sin fordi inntekten lå 15 000
kr over en «veiledende grense» på 582 768 kr. Selv om kommunen hadde loven på sin side, fikk den mye
kritikk på grunn av den hjerterå behandlinga av familien hvor politiet kaster dem ut midt under en
pandemi uten at de får et forsvarlig alternativt sted å bo og ikke minst fordi familiens klage på vedtaket
fortsatt var under behandling (ut fra hva jeg kan lese i mediene). Familien ble tilbudt å bo på hospits,
noe som i praksis utgjør en stor helserisiko for tre av familiens medlemmer på grunn av deres
helsetilstand.
Med dette som bakgrunn har jeg følgende spørsmål:
1) Hva er rutiner for utkastelse fra kommunalboliger når en klage er til behandling?
2) Har Drammen kommune fullbyrda utkastelse fra kommunalboliger i løpet av pandemien? Hvis ja,
fikk leietakerne tilbud om nytt og smittevernfaglig forsvarlig alternativt sted å bo?
3) Har Drammen kommune, i lys av saken fra Oslo kommune, vurdert å stoppe alle utkastelser i løpet
av pandemien? Hvis nei, hvorvidt kan saksbehandlere vise skjønn i slike saker under pandemien, slik
at situasjoner som den i Oslo kommune kan unngås?
Svar
I sak 0011/21 til hovedutvalg helse, sosial og omsorg 11. mars, blir det både skriftlig og muntlig gjort
rede for Drammen kommunes retningslinjer på tildeling av kommunal bolig, samt hvordan oppfølgingen
utføres i praksis (rutiner). I samme sak kommer det også fram hvor mange utkastelser/fravikelser som
har vært i 2020 fram til nå og hvordan administrasjonen har tenkt om og håndtert utkastelser i
koronapandemi.
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