
 
 

 

Styring og eierskap 
Politisk sekretariat Postadresse Besøksadresse Telefon    

Organisasjonsnummer 
   

Postboks 7500 
3008 DRAMMEN 

Engene 1 
3015 DRAMMEN 

   
   

 

 

Spørsmål nr. 10  (2019) 
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sosial og omsorg  
Tanja Vatnås (FrP) 

Dato: 
Saksnr: 

04.12.2019 
19/00066-11 

  Deres ref:    
    
  

         
 

 

 
Tanja Vatnås (Fremskrittspartiet) stilte 14. november spørsmål til Eivind Knudsen, leder av hovedutvalg 
for helse, sosial og omsorg. Leder av hovedutvalget ba deretter rådmannen om en redegjørelse. 
Medlemmene av hovedutvalget fikk 21. november tilsendt redegjørelsen nedenfor.  
 
Spørsmål 
På vegne av FrP sin kommunestyregruppe vil jeg be om at det berammes et ekstraordinært utvalgsmøte 
der vi får en rengjøring for saken. Første ordinære møte er ikke før i februar og vi mener denne saken 
bør belyses før dette. Dersom vi får støtte i dette vil jeg tillate meg å foreslå at møtet berammes i 
desember slik at vi også kan behandle Lokalforskriften før denne skal behandles i kommunestyret den 
10. Desember.  
 
Redegjørelse fra rådmannen – bestilt fra leder av hovedutvalget 
 
Dagens Drammen, Nedre Eiker og Svelvik kommuner legger «forskrift om egenandel for kommunale 
helse- og omsorgstjenester §10 tredje ledd» til grunn for beregning av husstand. Forskriften sier:  
 
«Til husstanden regnes bare ektefeller eller samboere og i tillegg barn under 18 år, dersom hjelpen ytes 
på grunnlag av barnets omsorgs- eller pleiebehov» 
  
Når personer over 18 år bor sammen med andre, har kommunene hatt noe ulik praksis i hvordan 
husstandens samlede inntekt har vært beregnet. Nåværende Drammen har tolket «samboere» som alle 
voksne som bor i en husstand. Bakgrunnen for en slik tolkning er at det som regel vil være en økonomisk 
fordel å dele husholdning med andre når alle bidrar til å dekke felles utgifter, og at den enkelte vil ha 
sterkere betalingsevne enn de som bor alene. 
 
I Nedre Eiker og Svelvik gjøres det en vurdering knyttet til hvilke rom som skal rengjøres. Dersom det 
bare er egne rom som skal rengjøres, er det kun egen inntekt som legges til grunn.  
 
Nåværende Drammen har per i dag 1088 løpende vedtak på praktisk bistand som det tas betalt for. Av 
disse er det ca. 90 som bor med flere i husstanden, og de fleste av disse er ektefeller. Etter gjennomgang 
av alle 1088 vedtak som ble fakturert for praktisk bistand i oktober 2019, er det 7 mottakere av praktisk 
bistand som bor med andre voksne enn ektefelle/partner og betaler for praktisk bistand på bakgrunn av 
husstandens samlede inntekt.  
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I Nedre Eiker er det per i dag 25 aktive vedtak på praktisk bistand hvor bruker bor sammen med 
ektefelle og felles inntekt er lagt til grunn for egenandel, i Svelvik er det færre enn 5. Det er ingen 
brukere som bor sammen med foreldre/søsken hvor husstandens samlede inntekt er lagt til grunn i 
disse to kommunene.  
 
Rådmannen har til hensikt å legge seg på Nedre Eiker og Svelviks praksis for beregning av husstand fra 
01.01.20. 
 


