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Drammen har en andel av rumenske tiggere som mer eller mindre har fast tilhold i
kommunen. Disse opplever nå at det er et mindre marked for tigging på grunn av folketomme
gater. Vi har blitt kontaktet av en som jobber frivillig inn mot tiggerne og blitt opplyst om at det
ryktes i miljøet på østlandet at Drammen kommune utbetaler et større kontantbeløp til de som vil
reise hjem. Dette ryktet sprer seg nå i det rumenske miljøet i flere byer. Og flere er angivelig
allerede på vei til Drammen.
I et smittevernperspektiv vil vel dette være svært uheldig med en slik forflytning mellom
kommuner og uønskelig med en opphopning av bostedsløse tiggere i Drammen.
Spørsmål:
1. Stemmer det at det utbetales kontanthjelp til rumenske tiggere som vil reise hjem? Hvor
lenge har denne praksisen pågått, og hvem har vedtatt denne? Hvor mye utbetales evt per
person? Følger kommunen evt opp de som mottar en slik støtte?
2. Av smittevernhensyn vil det være uheldig for kommunen å ha en økning i bostedsløse tiggere
fra øst-Europa. Vil kommunen foreta seg noe aktivt for å forhindre at flere velger å reise mot
Drammen for å få denne støtten?
Svar
Spørsmål 1:
Rådmannen er informert om at Kirkens bymisjon i Drammen har betalt hjemreise for 16 tiggere som
reiste hjem fra Drammen, kvelden onsdag den 18. mars. Dette er gjort uten tilskudd fra Drammen
kommune. Personene reiste hjemover i to privatbiler.
Spørsmål 2:
Rådmannen har vært i dialog med Kirkens bymisjon om problematikken knyttet til bostedsløse tiggere
og smittefare. Så langt rådmannen erfarer er Kirkens bymisjon, i likhet med Drammen kommune,
opptatt av å stoppe tilstrømning av bostedsløse tiggere til Drammen, og de har ingen planer om å
finansiere hjemreise for flere.
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Rådmannen er kjent med at det fortsatt er en tigger som oppholder seg i Drammen kommune. Kirkens
bymisjon skal via sitt miljøarbeidet følge opp denne personen, gi råd og veiledning i forhold til regler og
lover knyttet til å begrense smitte og gi nødvendig mat og husly.
Kommunestyret vedtok, i økonomiplan 2020 – 2023 å bevilge 250.000 kroner til videreføring av tiltak for
bostedsløse tiggere. Tiltaket ble bevilget med et halvt års virkning.
I tråd med dette vedtaket har rådmannen bevilget inntil kr. 10.000 kroner per måned til Kirkens
bymisjon, for å kunne sette inn tiltak rettet mot bostedsløse tiggere som i dag har opphold i kommunen.
Dette gjelder i den perioden som koronakrisen varer.
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