Spørsmål 116 (2020) fra Ingunn Strand Johansen (Rødt): Gjengs leie i Drammen kommune
Til:
Fra:

Rådmannen
Ingunn Strand Johansen (Rødt)

Dato:
Saksnr:
Deres ref:

01.08.2020
19/00066-133

I valgkampen ble temaet gjengs leie debattert. Dette gjelder spesielt personer med
funksjonsnedsettelser. De er avhengige av trygd som ikke nødvendigvis justeres i takt med
lønnsoppgjøret.
Det ble bevilget en støtte til de av innbyggerne som dette gjaldt. I praksis en husleiereduksjon. Dette er
ikke den ordinære bostøtten. Nå varsles et hopp for 2021. For å tilpasse seg markedet? Som eksempel
får leietaker som pr. I dag betaler 9300 et hopp opp til 10.200.
1. Vil den ekstra bostøtten videreføres og tilpasses økningen.? Eller vil man sette husleien etter
inntekt?
2. Dette spørsmålet omhandler ferie og fritid for innbyggere med funksjonsnedsettelser. Det har
kommet flere undersøkelser som viser at tilbudet til denne svake gruppen er redusert etter
ansvarsreformen som tok sikte på å bedre tilbudet til særlig til mennesker med psykisk
utviklingshemming. Nå må fritid og feriereiser dekkes av egen lomme. Igjen trygdeutbetalinger
følger ikke den samme veksten som lønnsoppgjøret og kjøpekraften vil være redusert. Har
kommunen støtteordninger for dette?
Svar
Spørsmål 1:
I økonomiplan 2020 – 2023 vedtok kommunestyret å videreføre ordningen med kompenserende
husleiestøtte, i Drammen kommune. Dette er en kommunal støtteordning, som kan komme i tillegg til
statlig bostøtte.
Ordningen var en ordning gjeldende i tidligere Drammen kommune.
Ordningen ble evaluert i tidligere Drammen kommune i sak PS 0189/18.
Den kompenserende husleiestøtten beregnes med utgangspunkt i SIFOs referansebudsjett.
Inntektsendringer vil kunne påvirke størrelsen på støtten.
Det er utarbeidet egne retningslinjer for ordningen, hvor det blant annet står at: «Når boutgifter er
dekket, skal husstanden ha økonomi til dekning av livsopphold som minimum er tilsvarende SIFOs
referansebudsjett for tilsvarende husstand».
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Spørsmål 2:
Drammen kommune per i dag ikke støtteordning for ferie og fritidsreiser/tilbud til personer med
funksjonsnedsettelser.
Dokumentet er sendt elektronisk uten underskrifter
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