Vedlegg: Statistikk om Drammen
1 Demografisk utvikling
Befolkningsstruktur
Figur 1.1 Folkemengde 2001 – 20011, Drammen kommune

Som det fremgår av figur 1.1 har folketallet i Drammen kommune økt markant i perioden fra 2001 til
2011. Mens folketallet steg moderat fra 2001 til 2007, har det vært en sterk økning i årene etter
2007.
Figur 1.2 Folkemengde for aldersgruppene 0-19 år, 20-66 år og 67 år og eldre 2001 – 2011, Drammen kommune
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Figur 1.2 viser folkemengden for de utvalgte aldersgruppene for perioden fra 2001 til 2011. Som vi
kan se har det vært størst økning i aldersgruppen 20-66 år. For aldersgruppen 0-19 år har det vært
en moderat vekst fra rett i underkant av 13 000 i 2001 til om lag 15 000 i 2011. Antall personer som
er 67 år eller eldre har vært mer eller mindre konstant gjennom perioden.
Befolkningsendringer
1.3 Naturlig tilvekst/fødselsoverskudd 2001 - 2011, Drammen kommune

I følge figur 1.3 var det i perioden 2001- 2005 en relativ konstant naturlig tilvekst – antall fødte
fratrukket antall døde- på om lag 125 personer per år. Fra og med 2007 til 2009 var det en markant
økning hvor den naturlige tilveksten passerte 250 personer i året i 2009. Frem mot 2011 falt
imidlertid den naturlige tilvekst ned mot 200.
1.4 Nettoinnvandring 2001 - 2011, Drammen kommune
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Etter å ha vist en moderat tilbakegang fra 2001 til 2003 tok nettoinnvandringen til Drammen
kommune tatt seg opp frem mot 2011. Størst var den årlige veksten i perioden mellom 2005 og
2007. Etter 2007 har det vært en jevn stigning mot den foreløpige toppen som ble nådd i 2011.
1.5 Innvandring etter regional bakgrunn 2002 - 2012, Drammen kommune

Innvandringen til Drammen kommune er i all hovedsak dominert av innvandrere fra Asia og andre
deler av Europa. Mens antall innvandrere med asiatisk bakgrunn er i flertall viser figur 1.5 at antallet
innvandrere fra Europa er i ferd å ta igjen antall innvandrere med asiatisk bakgrunn. Antall
innvandrere fra Afrika har økt jevnt gjennom perioden og har nå passert 1000 individer.
1.6 Netto innenlandsk innflytting 2002 - 2011, Drammen kommune
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Etter å ha falt fra i perioden 2002 til 2005 tok nettoinnflyttingen seg kraftig opp i perioden fra 2005
til 2009. Til forskjell fra nettoinnvandringen (Statistisk sentralbyrå skiller mellom innvandring og
innflytting) viser figur 1.6 imidlertid at nettotilflyttingen i perioden 2007 til 2011 hadde en negativ
utvikling.
1.7 Forventet befolkningsmengde 2012 – 2036, Drammen kommune

Figur 1.7 viser forventet befolkemengde perioden fra 2012 til 2036 ved middels, lav og høy nasjonal
vekst. Som vi kan se vil Drammen kommune, ved middels nasjonal vekst, oppleve en økning i
folkemengden hvor forventet folkemengde i 2036 vil passere 90 000 innbyggere. Ved lav og høy
nasjonal vekst er forventet befolkningsmengde i Drammen på henholdsvis ca. 85 000 og 105 000 i
2036.
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2 Utdanning
Barnehager
2.1 Barnehagedekning 2001 – 2011, Drammen kommune

Som det fremgår av oversikten over barnehagedekningen i figur 2.1 har dekningsgraden for både
aldersgruppe 1-2 år og 3-5 år steget i tidsrommet mellom 2001 og 2011. For hele perioden har
dekningsgraden har vært høyest for aldersgruppen 3-5 år.
2.2 Andel barnehageansatte med førskolelærerutdanning 2001 – 2011, Drammen kommune

I følge figur 2.2 har var det en økning i andelen barnehageansatte med førskolelærerutdanning i
perioden fra 2001 til 2003 i Drammen kommune. Fra 2003 til 2007 falt imidlertid andelen og lå
stabilt frem til 2009, hvor den frem mot 2011 tok seg opp igjen. For Drammen kommune lå andel
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barnehageansatte med førskolelærerutdanning over landsgjennomsnittet frem 2005. Etter å ha
ligget under landsgjennomsnittet i frem 2009 tok det seg opp igjen, og fra 2010 var andelen igjen
høyere i Drammen enn i landet for øvrig.
Skole og universitet
2.3 Andel elever i grunnskolen med spesialundervisning 2003 – 2011, Drammen kommune og Norge

Etter å ha sunket fra 2003 til 2005 stabiliserte andelen grunnskoleelever med spesialundervisning
seg på mellom seks og sju prosent i perioden 2005 til 2009. I perioden fra 2009 til 2011 vokste
imidlertid andel raskt og var i 2011 på et høyere nivå enn i 2003. Sammenliknet med landet for øvrig
hadde Drammen kommune en høyere andel grunnskoleelever med spesialundervisning frem til
2007. Etter dette har andelen vært lavere i Drammen enn i landet før øvrig. Det er imidlertid verdt å
merke seg at andelen grunnskoleelever med spesialundervisning i Drammen i var på omtrent samme
nivå som for lander for øvrig.
2.4 Utdanningsnivå 2001 – 2011, Drammen kommune
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Som man kan se av figur 2.4 steg andelen av befolkningen fra 16 år med høgskole/universitetsutdanning gjennom hele perioden fra 2001 til 2011. For personer, hvor høyeste fullførte
utdanning er grunnskole eller videregående, var det på motsatt side en moderat nedgang i perioden.
2.5 Andel med videregående skole 2001- 2011, Drammen kommune og Norge.

Som illustrert i figur 2.5 har andelen av befolkningen over 16 år med videregående som høyeste
utdanning sunket i perioden 2001 til 2011. Når man sammenligner Drammen med landet for øvrig
ser man en tendens til at Drammen følger den nasjonale utviklingen. Andelen ligger imidlertid under
landsgjennomsnittet for hele perioden.
2.6 Andel med universitets- og høgskoleutdanning 2001 - 2011, Drammen kommune og Norge
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I likhet med landet for øvrig har andelen personer over 16 år med universitets- høgskoleutdanning i
Drammen steget jevnt i perioden fra 2001 til 2011. Andelen ligger under landsgjennomsnittet i hele
perioden.

3 Arbeid og næring
Arbeid
3.1 Sysselsettingsgrad av befolkning mellom 15 – 74 år 2005 -2011, Drammen kommune

Etter å ha steget jevnt fra 2005 til 2007 flatet ut og falt sysselsettingen fra 2007 til 2009. I perioden
etter 2009 har sysselsettingen stabiliserte sysselsettingen for menn og hadde en moderat oppgang
fra 2010 til 2011. For kvinner, derimot, falt sysselsettingen også etter 2009 og i 2011 hvor den var
tilbake på nesten samme nivå som i 2005. Sysselsettingen i Drammen kommune var noe lavere enn i
landet for øvrig gjennom hele perioden.
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3.2 Bruttoinntekt etter kjønn 1999 – 2009, Drammen kommune og Norge

Fra 1999 til 2009 steg bruttoinntekten for både kvinner og menn i Drammen kommune. I hele
perioden var gjennomsnittsinntekten høyere for menn enn for kvinner. Når man sammenligner
Drammen med landet for øvrig ser man at både kvinner og menn i Drammen hadde høyere
gjennomsnittsinntekten enn landsgjennomsnittet i perioden 1999 til 2009.
3.3 Husholdningens samlede inntekt 2006 – 2010, Drammen kommune

Utviklingen i bruttolønnen har bidratt til økt inntekt for husstandene. Mens andelen husholdninger
med en samlet inntekt på under 150 000 kr falt gjennom i hele perioden fra 2006 til 2010 var det en
markant oppgang i andelen husholdninger som har en samlet disponibel inntekt på over 750 000 kr.
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Boliger og pendling
3.4 Boliger etter type unntatt bygging for bofellesskap 2006 – 2011, Drammen kommune

For de aller fleste boligtyper holdt det årlige antallet seg stabilt i perioden fra 2006 til 2011. Det var
imidlertid en oppgang i boligtyper av typen som ligger i boligblokk, hvor antallet passerte 10 000 i
2008.
3.5 Igangsatte og fullførte boliger 2000 – 1. halvår 2012, Drammen kommune

Etter å ha nådd toppunktet i 2006, har det årlig antall igangsatte boliger sunket frem mot 1. halvår
2012. Etter å ha steget fra 2000 til 2001 sank det årlige antall fullførte boliger frem mot 2004 før det
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steg til toppunktet i 2007. I likhet med igangsatte boliger falt det årlige antall fullførte boliger frem
mot 1. halvår 2012.
3.6 Sysselsatte ut- og innpendlere 2001-2011, Drammen kommune

Som knutepunkt i sør-Buskerud var det årlig i Drammen kommune i perioden 2001 til 2011 et større
antall sysselsatte som pendlet inn til byen, enn det var sysselsatte som pendlet ut av byen. For begge
gruppene var det en oppgang når man ser perioden under ett.
3.7 Nyetablerte foretak med og uten ansatte unntatt offentlig forvaltning 2001- 2011, Drammen kommune

Som det fremgår av figur 6.4 var antall nyetableringer utenom offentlig forvaltning, vesentlig høyere
for foretak uten ansatte enn foretak med ansatte.

11

3.8 Nyetablerte foretak med ansatte 2001 – 2011, Drammen kommune

Med målsetning om å være en regional vekstmotor var det for Drammen kommune i perioden fra
2001 til 2011 en nedgang i antall årlige nyetableringer av foretak med ansatte. Eter å ha falt fra 2001
til 2003 tok antall årlige nyetableringer seg opp frem mot 2007. Etter 2007 sank den årlige
nyetableringen av foretak med ansatte. Blant de nye foretakene med ansatte som ble etablert i
perioden er andelen størst for små bedrifter med mellom 1-4 ansatte. Det i perioden ingen
nyetablering av selskaper med 100 ansatte eller mer.

4 Helse og levekår
Helse- og omsorgstjenester
4.1 Legeårsverk per 10 000 innbygger 2002 – 2010, Drammen kommune

Antall legeårsverk per 10 000 i Drammen steg i perioden fra 2002 til 2008. Fra 2008 til 2010 sank
antall legeårsverk per 10 000 innbygger med om lag 2 årsverk. Sammenlignet med landet for øvrig
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hadde Drammen flere legeårsverk per 10 000 innbygger frem til 2008 enn landsgjennomsnittet. I
2010 var imidlertid situation snudd.
4.2 Årsverk i pleie- og omsorgstjenesten 2003- 2011, Drammen kommune

Etter å ha falt moderat fra 2003 til 2005 steg antall årsak i pleie- og omsorgstjenesten i perioden
2007 til 2011.
Mottakere av trygder og stønader
4.3 Trygdemottakere fordelt på alderspensjonister og uførepensjonister 2002 – 2010, Drammen kommune
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Antall trygdemottakere holdt seg stabilt i perioden fra 2002 til 2010. Mens det var en svak oppgang i
antall alderspensjonister fra 2008 til 2010 har et vært en svak nedgang i antall uførepensjonister om
ser perioden under ett.
4.4 Andel sosialhjelpsmottakere av innbyggere 20 -66 år 2002 – 2011, Drammen kommune

Fra 2002 til 2003 steg andelen sosialhjelpsmottakere med om lag ett prosentpoeng i Drammen
kommune. I perioden 2003 til 2008 falt imidlertid andelen sosialhjelpsmottakere igjen og nåde et
bunnivå for perioden sett under ett. Etter 2008 tok andelen sosialhjelpsmottakere seg opp igjen og
nådde i 2010 samme nivå som i 2002. Sammenlignet med landet for øvrig har Drammen kommune
gjennom hele perioden hatt en høyere andel sosialhjelpsmottakere av innbyggere i yrkesaktiv alder
enn landsgjennomsnittet.
Barnevern
4.5 Andel barn med barnevernstiltak av innbyggere mellom 0-17 år, Drammen kommune

Som det fremgår av figur 4.5 har det i perioden 2001 til 2011 vært en økning i andelen barn som
med barnevernstiltak. Etter å ha steget fra 2001 til 2006 falt andelen ned mot landsgjennomsnittet i
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2008. Fra 2008 var det imidlertid en markant økning og andelen barnevernsbarn nådde sitt
periodiske høydepunkt i 2011, hvor om lag seks prosent av innbyggerne mellom 0-17 år var på
barneverntiltak.
Kriminalitet
4.6 Antall anmeldte lovbrudd per 1000 innbygger, per 2-år.

Antall anmeldte lovbrudd (inkludert forseelser) har for hver to-årsperiode ligget høyere for
Drammen enn for landet for øvrig. Etter å ha sunket fra perioden 2007-2008 til perioden 2009-2010,
steg antall anmeldte lovbrudd marginalt i perioden 2010-2011.
Sivilsamfunn
4.7 Antall frivillige lag som mottar kommunale driftstilskudd 2007-2011, Drammen kommune

Etter å ha falt i perioden fra 2007 til det periodiske bunnpunktet i 2009 tok det årlige antallet
frivillige lag som mottar kommunale driftstilskudd seg kraftig opp frem mot 2011.
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