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Siterer Drammen Live 24: 
«Mange av brannofrene på Fjell står fortsatt uten en avklaring på bosituasjon, pengestøtte og hjelp til 
det mest nødvendige i hverdagen. Flere ble fredag satt på gata uten å vite om de har tak over hodet i 
helga:»  
 
Det var 300 familier som ble rammet og husløse i brannen. Det er per i dag 24 familier i en prekær 
bosituasjon. Alt dette leser vi i avisen. 
 
Jeg ber om en grundig orientering fra administrasjon om situasjonen og hva gjør kommunen for å hjelpe 
de som trenger det mest.  
 
Svar 
 
Drammen kommune, ved NAV Drammen og Boligtjenesten har hatt forløpende kontakt med familiene 
som ble husløse etter brannen på Fjell. 
 
De familiene som bodde på hotellet som det henvises til i spørsmålet, hadde i god tid blitt orientert om 
at de ikke kunne være på hotellet over helgen. 
 
NAV Drammen og Rus- og psykisk helsetjeneste har vært til stede på hotellet hver dag etter brannen, 
også på helligdager for å gi råd og veiledning. Beboerne ble raskt oppfordret til å henvende seg til det 
private leiemarkedet. Tjenestene har fulgt tett opp, og har hatt detaljkunnskap om svært mange 
beboere som de har bidratt til å finne løsninger for. 
Boligtjenesten har tidvis vært til stede på hotellet, og NAV Drammen har hatt løpende dialog med 
boligtjenesten angående mulige kommunale objekter. 
 
Alle de som fremdeles bodde på hotellet fredag den 1. april hadde enten innboforsikring og/eller de 
hadde ikke rett til stønad til livsopphold etter sosialtjenesteloven: §18 Stønad til livsopphold: «De som 
ikke kan sørge for sitt livsopphold gjennom arbeid eller ved å gjøre gjeldende økonomiske rettigheter, 
har krav på økonomisk stønad.» 
De hadde altså økonomiske forutsetninger eller forsikring som er forutsatt å kunne hjelpe den enkelte til 
å finne en løsning.  
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Der de har innboforsikring er det den enkelte beboer sammen med forsikringsselskapet som må finne 
løsninger. Mange forsikringsselskaper har bidratt med å finne alternative løsninger for sine kunder. 
 
Alle beboere uten innboforsikring har fått tilbud om andre muligheter gjennom kommunen. I alt 22 
familier har fått kommunal bolig. Disse er innvilget kommunal bolig, i henhold retningslinjer for tildeling 
av kommunal bolig. Flere av disse er barnefamilier.  
 
Ordfører har, blant annet via kommunens nettsider oppfordret innbyggerne til å melde fra om de har 
boliger til leie. Dette fordi behovet for boliger var stort, både etter brannen på Fjell, men også fordi 
kommunen har sagt seg villig til å bosette flyktninger fra Ukraina. Kommunen har mottatt mange 
henvendelser om mulige boliger til leie. 
 
2 familier har fått hjelp av boligtjenesten til å leie bolig på det private markedet. Privat innleie 
forutsetter depositum. Det er gjort individuelle vurderinger av den økonomiske situasjonen til familiene, 
og det er konkludert med at de har tilstrekkelig økonomi til selv å betale depositum og leie. En 
utleiebolig i Drammen koster i snitt mellom 9.000 (1-roms) og 13.000 (3-roms) kroner per måned. (Kilde: 

statistikkrapport for temaplan boligutvikling) 
 
Rådmannen har kjennskap til at noen dro til andre hotell i løpet av helgen 1 – 3 april, noen dro til familie 
eller fant andre løsninger. 
 
Ingen av disse familiene ble funnet å ha rett til midlertidig bolig etter § 27 i sosialtjenesteloven, fordi alle 
hadde andre muligheter. 
 


