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Jeg er glad for at nøkkeltall for HSO endelig er på plass, dette er viktige tall som på mange måter tar
pulsen på situasjonen i våre områder. Samtidig registrerer jeg at Rådmannen legger frem langt færre
nøkkeltall enn det vi i gamle Drammen fikk. Blant annet er nøkkeltall for sosialhjelp unnlatt.
Spørsmål:
Vil rådmannen ta inn tall for sosialhjelp i nøkkeltallene?
Oppfølgings spørsmål til sak 0036/20 vedrørende sosialhjelp:
1. Hvor mange sosialhjelpsmottakere har sosialhjelp som eneste inntektskilde, og er denne gruppen
økende?
2. Har man sett en økning av sosialhjelpsmottakere i forbindelse med Corona pandemien, og evt i hvor
stort omfang?
3. Hvor mange under 30 år mottar sosialhjelp, og hvor mange av dem er i tiltak for unge
sosialhjelpsmottakere?
4. Sosialhjelpsmottakere over 67 var en økende gruppe ved sist oppdatering. Er denne gruppen
fortsatt økende? Hvor mange mottar sosialhjelp som eneste inntekt? Kan rådmannen redegjøre for
hvem disse mottakerne er og hvilke tanker man har om at denne gruppen har vært/er økende.
Svar
Rådmannen beklager at tall for P 08 sosialtjeneste, etablering og bolig, ikke var klar ved publisering av
saker til møtet 10. september.
Disse nøkkeltallene er nå klare og legges ved dette svaret.
Svar på oppfølgingsspørsmål:
1. I perioden fra 1.1.2020 til 1.9.2020 har det i gjennomsnitt vært 1289 mottakere av økonomisk
sosialhjelp hver måned. I gjennomsnitt har 680 (52,8 %) av disse sosialhjelp som
hovedinntektskilde. Situasjonen har vært stabil, så langt, i 2020. KOSTRA tall for 2019 viser at
38,7% av sosialhjelpsmottakerne i tidligere Drammen kommune hadde sosialhjelp som
hovedinntektskilde, i Nedre Eiker var andelen 47% og i Svelvik var den 36.3%.
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2. Det har vært en økning på 39 nye sosialhjelpsmottakere fra mars til og med august 2020, som er
direkte relatert til pandemien. Disse har til sammen fått utbetalt kr. 738 368.- i perioden.
1. I løpet av de siste fem månedene er det i gjennomsnitt 332 sosialhjelpsmottakere per måned
som er under 30 år. Antallet er stabilt fra måned til måned. På grunn av covid-19 har det ikke
vært mulig å ha arbeidsrettede tiltak for ungdom siden mars. Dette er nå i ferd med å
normalisere seg igjen ved at mye aktivitet tas opp igjen.
3. Det er ingen økning i målgruppen over 67 år, også dette tallet er stabilt. I løpet av de første 8
månedene i 2020 har 29 innbyggere over 67 år mottatt økonomisk sosialhjelp.
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