
 
 

 

Styring og eierskap 

 
Politisk sekretariat Postadresse Besøksadresse Telefon +47 32040000 

Organisasjonsnummer 
921234554 

Postboks 7500 
3008 DRAMMEN 

Engene 1 
3015 DRAMMEN 

kommunepost@drammen.kommune.no 
www.drammen.kommune.no 

 

 

Spørsmål 145 (2020) fra Ulf Erik Knudsen og ev. Tanja Vatnås (FRP): Tilreisende tiggere i 
Drammen 

Til: 
Fra: 

Ordfører 
Ulf Erik Knudsen og ev. Tanja Vatnås (FRP) 

Dato: 
Saksnr: 

17.09.2020 
19/00066-162 

  Deres ref:    
    
  

         
 

 

 
Spørsmålet bes besvart av ordfører i kommunestyrets møte 22. september. 
 
Vi kan nå se at tiggere igjen er dukket opp i bymiljøet, dette bekreftes også av Kirkens Bymisjon som sier 
at det er flere gamle kjenninger som er kommet tilbake. Dette mener vi er bekymringsfullt med tanke på 
den pågående pandemien og de økende smittetallene.  
 
Med bakgrunn i pandemien har vi alle fått innskrenkninger i livene våre og mange har måtte betale en 
høy pris. Det er iverksatt mange og strenge tiltak for å begrense smitte, blant annet den innførte 
karanteneregelen for personer som reiser inn til Norge. 
 
De tilreisende tiggerne kommer fra Romania som er definert som et rødt land og dermed utløser 
karantene plikt. For å kunne reise lovlig inn i Norge fra et rødt land må man ved grensepassering kunne 
fremlegge dokumentasjon på at man skal oppholde seg i karantene på en fast adresse som er egnet for 
gjennomføring av karantene. I følge Kirkens Bymisjon har noen av de tilreisende tiggerne leir på en 
lasterampe mens andre sover i biler på ulike parkeringsplasser, dette kan man vel ikke definere som 
egnet oppholdssted for gjennomføring av innreisekarantene.  
 
Spørsmål:  
 
1. Mener ordføreren at det er akseptabelt at vi midt i en pandemi har tilreisende tiggere i Drammen 

som ikke har et fast tilholdssted og som ikke har gjennomført den pålagte innreisekarantene?  
2. Vil ordføreren iverksette tiltak for å få oversikt over omfanget, og har kommunen noen hjemmel for 

å gjennomføre testing av disse? 
3. Har kommunen eller andre instanser noen sanksjonsmuligheter i forhold til at disse EØS/EU 

borgerne har tatt seg inn i Norge uten å gjennomføre innreisekarantene?  
4. Tidligere år har Kirkens Bymisjon hatt overnattingstilbud i vinterhalvåret for omreisende tiggere, 

dette planlegger de for også i år. Mener Ordføreren at det er forsvarlig i et smittevern perspektiv å 
tillate et slikt overnattingstilbud der mange mennesker skal sove i samme rom og dele 
sanitæranlegg? 

5. Har Drammen kommune noen beredskap eller planer for hvordan et eventuelt smitteutbrudd i 
dette miljøet skal håndteres med tanke på isolasjon?    
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Svar 
 
1. Alle som kommer tilreisende fra et land som er definert som rødt, har karanteneplikt.  
2. Alle omreisende som driver tiggervirksomhet i kommunen må registrere seg hos politiet.  

Kommunen har ikke myndighet til å kreve testing av friske personer. 
3. Kommunen har ikke myndighet til å sanksjonere. 
4. Kirkens bymisjon har henvendt seg til kommunen for å få råd i forhold til eventuell igangsetting av 

overnattingstilbud. Vi viser forøvrig til svar på spørsmål 5. 
5. Kommunen har en hotellavtale som sikrer oppholdssted for isolasjon for personer med påvist 

smitte, der boforholdene eller andre forhold medfører at man ikke får gjennomført forsvarlig 
isolering. 

 


