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Introduksjon 
Etter å ha avsluttet områdesatsingen Fjell 2020 vedtok formannskapet i Drammen kommune å 

initiere en ny områdesatsing på Strømsø. Staten, ved kommunal- og moderniseringsdepartementet 

(KMD), og Drammen kommune har inngått samarbeid om en områdesatsing i kommunedel 7. 

Strømsø 2030 startet opp i 2020, med signering av intensjonsavtalen i oktober som et av 

høydepunktene.  

Hovedmålet til Strømsø 2030 er at flere beboere i området får styrket sine levekår gjennom en varig 

bedring av tjenester og nærmiljøkvaliteter. Satsingen bygger på de fire velferdspilarene, med 

innsatsområdene sysselsetting, utdanning og oppvekst, bo- og nærmiljøkvaliteter og helse, og 

tilhørende delmål: 

Innsatsområde Mål 

Sysselsetting 1A: Bidra til økt arbeidsdeltakelse, gjennom blant annet samarbeid med privat 
næringsliv, sosiale entreprenører og yrkesrettede kvalifiseringstiltak. 

Utdanning og 
oppvekst 

2A: Utvikle nye måter å møte behovene til barn, unge, og deres familier, særlig 
gjennom økt samspill mellom tjenester, frivillige aktører og innbyggere.  

 
2B: Utvikle helhetlige kvalifiseringsløp for unge og voksne slik at flere fullfører 
utdanning og kvalifiseres til arbeid, særlig gjennom koordinert samspill mellom 
utdanningsinstitusjoner i kommunedelen og andre relevante aktører 

Bo- og 
nærmiljøkvaliteter 

3A: Øke beboernes trivsel og livskvalitet ved å legge til rette for områdeutvikling 
som styrker fysiske og sosiale nærmiljøkvaliteter, tar klimahensyn og utvikler grønne 
områder for friluftsliv og rekreasjon 

 
3B: Bidra til at innbyggere får hjelp til å mestre sine boforhold.  

Helse 4A: Utvikle gode psykososiale miljøer for barn, unge og voksne i kommunedelen 
 

4B: Skape et solid grunnlag for systematisk og samordnet innsats for bedre 
folkehelse og levekår i kommunedelen, gjennom utvikling av lokale tiltak som 
understøtter folkehelseprogrammet Drammen 2019-2023. 

Tabell 1: Innsatsområder og delmål i områdesatsingen Strømsø 2030 

Strømsø er valgt ut til områdesatsing på grunn av en opphopning av levekårsutfordringer i deler av 

området, med vedvarende lav score på viktige levekårsindikatorer: En høy andel barn bor med 

enslige foreldre, mange flyttinger til og fra kommunedelen involverer barn fra 0 til 5 år, og området 

har en stor andel aleneboende og enehusholdninger. 1 Deler av området preges av utleieboliger og 

kommunale boliger. Her er også en utfordrende trafikksituasjon med støy og høy luftforurensning, 

især i området mellom knutepunkt Strømsø og Brandengen skole, som er utsatt for tung trafikk. 

Kommunedel 7 rommer et mangfoldig område fullt av både utfordringer og muligheter. I et 

levekårsperspektiv er det viktig å jobbe med hele kommunedelen, fordi tjenestetilbudet er rettet 

mot og basert på å se hele kommunedelen i sammenheng, og fordi de fysiske og strukturelle 

aspektene som har innvirkning på levekår må sees i en større sammenheng. Tiltakene settes inn der 

behovene er størst, og flere av tiltakene fokuserer på utvalgte nærmiljøer innad i kommunedelen.  

                                                           
1 Levekårsdata på sonenivå fra SSB for 2012, 2016, og 2018 
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Dagens Drammen kommune ble etablert 01.01.2020 da tidligere Drammen, Svelvik og Nedre Eiker 

slo seg sammen. Kommunen utarbeider nå sin første kommuneplan, basert på FNs bærekraftmål. 

Samfunnsdelen ferdigstilles i 2021, og arealdelen i 2022. Basert på kommuneplanen vil kommunen 

utarbeide en rekke temaplaner, strategier og handlingsplaner, som vil sees i sammenheng med 

områdesatsingen. 

Sammenslåingen medførte en ny organisering av tjenester og ansatte i kommunen, inkludert 

oppretting av knutepunkt i hver kommunedel, som en del av operasjonaliseringen av 

drammensmodellen. Drammensmodellen setter innbyggerne i sentrum gjennom tre prinsipper: 

medvirkning, tjenesteutvikling og stedsutvikling: Det skal være enkelt å medvirke og interessant å 

delta, vi skal utvikle tjenester nær innbyggerne, og vi skal ta vare på særpreget i det enkelte 

lokalmiljø.  

Knutepunkt Strømsø i kommunedel 7 piloterer enhetlig ledelse av ulike tjenester for å legge til rette 

for tverrfaglig samarbeid med fokus på forebygging og tidlig innsats i kommunedelen. 

Helsefremmende tjenester 0-100 (helsestasjon, skolehelsetjeneste, familieteam), barnevern (til 

31.12.2020) PP-tjeneste, innbyggertorg, kultur, inngår i virksomheten. Knutepunktet er naturlig 

«hjemsted» for områdesatsingen, og mange av knutepunktets ansatte er involvert i både 

tjenesteutviklingen og medvirkningsaktiviteter i områdesatsingen. Prosjektkoordinator for 

områdesatsingen rapporterer til virksomhetsleder for Knutepunkt Strømsø. 

Som et ledd i etableringen av områdesatsingen har det foregått en rekke forankringsprosesser 

internt i kommunen. Formannskapet og gruppelederne som ikke er i formannskapet er oppnevnt 

som politisk styringsgruppe. Administrativ styringsgruppe er også etablert. Delprosjekter og 

arbeidsgrupper opprettes ved behov. Det er også etablert samarbeid med eksterne aktører. Innsikt 

og analyse har stått i fokus, med kartlegginger og utvikling av kunnskapsgrunnlag (nærmere 

beskrevet under tiltaket innbyggerinvolvering og kunnskapsutvikling). Arbeidet fortsetter i 2021.  

Parallelt med de formelle etableringsprosessene ble midlene som var bevilget til Fjell-satsingen over 

statsbudsjettet for 2020 (KMDs kap. 590, post 65, prosjektnummer 206504) overført til Strømsø. 

Drammen kommune søkte om å bruke midler på konkrete prosjekter og tiltak som beskrevet i to 

søknader (av 28.01.2020 og 21.04.2020), og fikk innvilget totalt 10 600 000 kr fra KMD i tilsagnsbrev 

av 06.03.2020 og 30.04.2020.2 Søknad #2 forsterket i flere tilfeller tiltak som beskrevet i søknad #1. 

Der det syntes hensiktsmessig er tiltakene blitt slått sammen. Det markeres i tilfelle i beskrivelsen av 

tiltaket i årsrapporten. 

Søknadene til KMD ble skrevet og tiltakene satt i gang før intensjonsavtalen var inngått, og før 

innsatsområdene for områdesatsingen var fastlagt. Vi ser allikevel at tiltakene støtter opp om 

innsatsområdene som ble definert i løpet av høsten 2020, og flere av tiltakene vil bli videreført i 

2021.   

                                                           
2 Drammen kommune fikk i tillegg innvilget 1 000 000 kr over kunnskapsdepartementets (KD) budsjett for 

2020 (kap. 291, post 62). Midlene forvaltes av IMDi, og ble ikke overført til Strømsø. Midlene går til tiltak for å 

styrke gjennomføringen av videregående opplæring blant ungdom på Fjell. Drammen kommune rapporterer 

på bruk av midlene i en separat rapport til IMDi. 
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Tiltaksoversikt og regnskap i 2020 

Prosjektnavn 
Prosjektnr 

i UBW 
Bevilget av 
KMD i 2020 

Forbruk 
2020, jfr. 

UBW 

Søkes 
overført til 

2021 

Innbyggerinvolvering og kunnskapsutvikling 19008019 1 310 000 312 221 997 779 

Grønn profil 19008020 340 000 140 844 199 156 

Kaféutvikling 19008021 800 000 800 000 0 

Jobbtiltak 19008022 1 500 000 375 000 1 125 000 

Feriejobb for utsatt ungdom 19008026 800 000 620 639 179 361 

Gratis skolemat 19008027 500 000 0 500 000 

Følgeevaluering 19008028 800 000 0 800 000 

Prosjektledelse 19008029 500 000 174 908 325 092 

Rehabilitering og innkjøp av utstyr 19008030 4 050 000 1 442 344 2 607 656 

Total   10 600 000 3 865 865 6 734 135 

Tabell 2: Totalregnskap over bruk av statlige midler i 2020 

Drammen kommunes direkte egenandel i 2020 inkluderer: 

- drift av virksomhet Knutepunkt Strømsø, med om lag 35 ansatte som bidrar i utvikling og 

gjennomføring av tiltak og prosjekter i områdesatsingen. Driftskostnader tilknyttet virksomhet 

Knutepunkt Strømsø (inkl. lønnskostnader) beregnes til om lag 28.7 millioner kroner årlig.  

- gratis utlån av lokaler til områdesatsingsaktiviteter og samarbeidspartnere (ikke tallfestet) 

 

Korona-pandemien begrenset våre muligheter til å invitere innbyggerne inn på det nyetablerte 

knutepunktet, og tvang oss til å sette enkelte tiltak på vent (som skolematprosjektet). Samtidig har 

det vært stor aktivitet på andre områder: Vi benyttet anledningen til å gjennomføre fysiske tiltak, 

som gjenreising av Strømsø-hagen, rehabilitering av det fredede toalett-bygget og utvikling av kafé. 

Feriejobbprosjektet for utsatt ungdom har også vært en stor suksess. 
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Status på tiltak 

Tiltak: Innbyggerinvolvering og kunnskapsutvikling 
Tiltaket er slått sammen av tiltak beskrevet i søknad 1 (utvikling av møteplass – prosjektering av 

sidebygg Strømsø) og søknad 2 (innbyggerinvolvering og kunnskapsutvikling). 

Prosjekteringen av sidebygget (det vernede toalett-bygget) beskrives i kapittelet Tiltak: 

Rehabilitering av "toalettbygget"/kultur- og aktivitets hall, samt innkjøp av utstyr. 

Involverings- og medvirkningsaktivitetene har blitt noe begrenset på grunn av korona-situasjonen. 

Drammen har hatt strenge smittevernregler som blant annet forbyr forsamlinger. Vi har derfor ikke 

kunnet utnytte knutepunktet som møteplass og medvirkningsarena i den grad vi ønsket.  

Alle tiltak og delprosjekter som er satt i gang er basert på direkte og indirekte innbyggerinvolvering 

og kjennskap til lokale behov: De ansatte på Knutepunkt Strømsø jobber tett med brukere av 

tjenestene i kommunen. Gjennom direkte dialog med brukerne kjenner de behovene deres godt. 

Det samme gjelder foreninger og organisasjoner vi samarbeider med. Medvirkningsaktiviteter 

knyttet til enkelttiltak er beskrevet under det enkelte tiltaket. 

Aktørkartlegging og bydelsnettverk 

Våren 2020, før landet stengte ned på grunn av korona-pandemien, initierte ansatte ved Knutepunkt 

Strømsø en aktørkartlegging som del av etableringen av knutepunktet. Gjennom en bli kjent-runde i 

nærmiljøet identifiserte man rundt 50 interessenter – både innbyggere og representanter for 

foreninger og næringsliv – som ønsket å være med i et bydelsnettverk. En planlagt oppstartsamling 

for bydelsnettverket i august måtte utsettes på ubestemt tid grunnet smittevernhensyn, og vil 

forhåpentligvis kunne gjennomføres i 2021. Det er uheldig at oppstarten forskyves når folk har meldt 

sin interesse og vist engasjement. For å holde engasjementet oppe og involvere så mange vi kan er 

flere av interessentene invitert inn i ulike delprosjekter og tiltak som del av områdesatsingen og 

andre aktiviteter i regi av knutepunktet.  

Kunnskapsgrunnlag 

Utviklingen av kunnskapsgrunnlaget for områdesatsingen er en pågående prosess som fortsetter i 

2021. For å kunne ta kunnskapsbaserte beslutninger om retningen for satsingen og å prioritere 

delprosjekter og tiltak må vi vite mest mulig om området. Områdesatsingen favner bredt, og det er 

mange virksomheter og aktører som sitter på relevant kunnskap om området og beboerne. Høsten 

2020 har vi foretatt en kartlegging av eksisterende kunnskap om Strømsø for å avdekke 

kunnskapshull og kunne supplere med nye analyser for å fylle hullene.  

I tillegg til analysene som beskrives under her inkluderer kunnskapsinnsamlingen en rekke møter, 

samtaler og diskusjoner med ulike interne virksomheter og eksterne aktører for å kartlegge lokale 

behov og ønsker, slik at vi kan supplere eksisterende tilbud og hindre kannibalisering. 

Beboerundersøkelse 

Som del av kunnskapsgrunnlaget til områdesatsingen har Byantropologene AS gjennomført en 

kvalitativ undersøkelse blant beboere på Strømsø. Rapporten fra undersøkelsen ble overlevert 

Drammen kommune i desember 2020. 
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Rapporten gir innsikt i hvordan et utvalg av beboerne på Strømsø opplever det å leve og bo på 

Strømsø høsten 2020, gjennom et kvalitativt innblikk i Strømsøs nåværende bomiljø og 

levekårssituasjon. Kvalitative dybdeintervjuer, deltakende observasjon, fokusgruppeintervju og 

spontane intervjuer på gata ligger til grunn.  

Rapporten supplerer eksisterende kunnskapsgrunnlag, og gir nyttige innspill til det videre arbeidet 

med områdesatsingen. Den vil kunne være relevant også for andre virksomheter, planer og prosjekt i 

kommunen.  

Nullpunktsanalyse 

Den kvantitative nullpunktsanalysen for områdesatsingen settes sammen av levekårsdata fra SSB fra 

årene 2016, 2018 og 2020. Analysen av data fra 2016 og 2018 ble ferdigstilt i 2020. Data fra 2020 vil 

bli tilgjengelig våren 2021, og nullpunktsanalysen ferdigstilles i 2021. 

Resterende midler søkes overført til 2021. Plan for bruk av overførte midler beskrives i 

handlingsplan for 2021. 

Tiltak: Grønn profil 
Tiltaket er slått sammen av tiltak beskrevet i søknad 1 (urbandyrking – parsellhager) og søknad 2 

(grønn profil). 

Det er få grønne lunger i kommunedelen for områdesatsingen. Hele kommunedelen, og i 

særdeleshet området mellom knutepunkt Strømsø og Brandengen skole, er utsatt for tung trafikk og 

luftforurensning. Mange innbyggere i denne kommunedelen har ikke egen veranda eller 

hage. Knutepunktet disponerer et grøntareal som er rammet inn av Telthusgata, Bjørnstjerne 

Bjørnsons gate og kirkegården til Strømsø kirke. Her var det tidligere en skolehage. Re-etableringen 

av «Strømsøhagen» er i gang. Fra å være et brakkområde som ikke var i bruk, har området blitt 

forvandlet til en hage med mye aktivitet, takket være et godt samarbeid med Lindum 

gjenvinningsstasjon, Drammen Hagelag, parkavdelingen og Felleskjøpet og stor egeninnsats fra 

knutepunktets ansatte, som bidrar med kunnskap om landbruk og egendyrking. Som del av 

satsingen på åpne byrom har gjerdet mellom knutepunktet og kirkegården blitt fjernet.  

Etter å ha utarbeidet en skisse for hagen tidlig i 2020 har vi plantet frukttrær og bærbusker. Vi har 

skaffet en 1000 liters vanntank slik at det ble enkelt å vanne. Parkbordene er flittig brukt av alle som 

besøker eller arbeider på området til lunsj, små møter og pauser. 

Strømsøhagen som møteplass 

Barnehagene i nærområdet inviteres til ulike arrangementer og aktiviteter i Strømsøhagen. Slike 

utendørsaktiviteter har det vært mulig å gjennomføre til tross for korona-pandemien. Vårt forsøk på 

forsommeren med å lage en liten potetåker ble testet i oktober. Barn fra Strømsø barnehage ble 

invitert til å ta opp potetene. De fikk fjerne potetrisene selv og grave med hendene i jorda etter 

potetene. Med stor iver kastet de seg over oppgaven og bøttene ble fulle. Etterpå fikk de popkorn i 

pappkrus, poppet på bålpanna vår. De fikk også smake på gulrøtter og tomater og annen avling fra 

knutepunktets egne pallekarmer. 

I forbindelse med Globusfestivalen inviterte vi til høstfest i Strømsøhagen. Med Antibac og alle 

smittevernhensyn ivaretatt, samlet vi oss rundt bålpanna og poppet popcorn. Tom Inge Hole fra 

Lindum holdt et foredrag om jordtyper og forberedelser til neste sesong. De lovet også at de skaffer 



7 
 

oss flere jordtyper. Slik kan vi sammen finne ut hva som egner seg best i vårt miljø. Hilde Jacobsen 

fra Drammen Hagelag snakket om hvordan man kan ta vare på det som er dyrket. Alle deltakerne 

delte tips og erfaringer. 

Parsellhage med pallekarmer 

I hagen ble det på forsommeren kjøpt inn pallekarmer som ble lånt ut til folk som ønsker å dyrke 

egen mat i et urbant miljø. Parsellhagen tilbyr rekreasjon og tilhørighet, samt mulighet til å høste sitt 

egendyrket grøde. Her er det mulighet for kreativitet, utfoldelse og sosialt felleskap samtidig som 

man vil oppleve mestring. Mer enn 20 interessenter har nå ansvar for sine pallekarmer. Disse har 

inngått en avtale med oss som gjelder en bestemt tidsperiode. Pallekarmdyrkerne ble rekruttert 

blant annet basert på innspill som ble gitt til «Friluftsløftet» på Strømsø i 2018. Innbyggere som 

meldte at de ønsket seg et sted å dyrke ble nå informert om muligheten i Strømsøhagen, og 

opplevde slik at innspillene deres ble hørt og tatt på alvor. «Gjenbruk» av tidligere 

medvirkningsaktiviteter kan sikre en opplevelse blant innbyggerne av at ulike deler av kommunen 

snakker sammen, og at innspillene ikke blir glemt, selv om det kan ta lang tid før de realiseres. Hagen 

har bidratt til et hyggelig samhold og nettverksbygging blant de som låner pallekarmer; de diskuterer 

erfaringer, deler kunnskap og planter, og vanner for hverandre. Parsellhagen er en viktig møteplass 

der man kan forenes om felles aktivitet og kulturinnslag, samtidig som man kan lage mat og spise 

sammen – en lavterskel, uformell møteplass der språk ikke er til. Samtidig har parsellhagen et 

klimaperspektiv der man samles om å ta vare på miljøet. 

Digital installasjon visualiserer luftkvalitet 

I Strømsøhagen planlegges det også en digital installasjon som skal “ta tempen” på Strømsø. Dette 

blir en lysskulptur som skal skape oppmerksomhet rundt faktorer som påvirker klima, miljø og 

luftkvalitet i Drammen. Skulpturen skal kobles til sanntidsdata som viser luftkvalitet i byen vår, med 

data fra luftmålere som ble installert som del av prosjektet Smart City Drammen. Skulpturen vil 

endre karakter etter satte terskelverdier for luftkvalitet. Arbeidet med lysskulpturen kobles til 

områdesatsingen Strømsø 2030, både som et ledd i å utvikle knutepunktet til en møteplass i 

nærmiljøet, og som bidrag til kunnskapsgrunnlaget for satsingen. Vi håper skulpturen kan være med 

på å løfte Strømsøhagen til et attraktivt sted å besøke. I hagen vil det i tillegg finnes mer informasjon 

om luftkvalitet og hvordan den påvirker oss, for eksempel til bruk i undervisningssammenheng. 

Installasjonen kommer i sluttfasen av prosjektet Smart City Drammen. Arbeidet med den digitale 

installasjonen gjennomføres i samarbeid med Arrow, som del av prosjektet «How happy is 

Drammen?», firmaet MAGR og Drammen kommune. 

Prosjektet er nå i en konseptfase som tester den tekniske delen av prosjektet for å lære mer om 

hvordan data kan brukes for å synliggjøre ulik informasjon i et kunstnerisk uttrykk. Den vanlige 

måten å visualisere data på er gjerne via en app eller en skjermløsning i byrommet, mens vi ønsker å 

kommunisere med innbyggerne på en helt ny måte.  

Resterende midler fra 2020 søkes overført til 2021. Plan for bruk av resterende (og friske) midler 

beskrives i handlingsplan for 2021. 

Tiltak: Kaféutvikling 
Det er blitt utviklet og etablert en kafé på knutepunkt Strømsø, i lokaler som var lagt til rette for 

kantine med storkjøkken som ikke var blitt tatt i bruk. Kaféen vil være et samlingsted med mulighet 

til å ha mindre kulturelle arrangementer, og tilbud for alle i tilhørende nærmiljø. Et slikt samlingsted 
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kan også gi lokalbefolkningen, i samarbeid med kommunen, mulighet til å skape gode relevante 

kulturtilbud for å nå bredden i nærmiljøet. Kafédrift åpner for samarbeid med NAV om språk- og 

arbeidstreningsplasser og feriejobb til ungdom.  

I utviklingen av en kafe på knutepunktet har mange faktorer spilt sammen. Selve kafelokalet har 

fram til høsten 2020 vært i bruk som møterom og kantine for ansatte på knutepunktet. Et stort 

møbelanbud for hele etasjen er gjennomført (inkluderer to gamle klasserom, mesanin og 

innbyggertorg i tillegg til kafé). Møblene ble levert i oktober. Kafeen er innredet med kafémøbler i 

behagelige farger og en liten scene for små arrangementer. Møblene som sto i lokalet tidligere, er 

lagret og kan tas fram og brukes ved større møter. Kafeen er innredet i to soner, nærmest kjøkkenet 

er det spiseplass med bord som lett kan settes sammen til langbord, som igjen kan brukes til både 

møter for ansatte, selskaper og middagstreff. Den andre delen er innredet som en lounge, med 

lenestoler, sofaer og mindre bord, i tillegg til et barneområde med lekekjøkken og tilhørende 

møblement. Langs den ene veggen i begge soner er det satt opp spesialtegnede bokreoler med 

sittebenk. Her får man virkelig den hyggelige kafefølelsen. Ladepunkter gjør at man også kan sitte 

der og jobbe. Det ble tidlig etablert en bokbyttestasjon som gjør at reolene er fylt opp av bøker for 

både barn og voksne.  

Storkjøkkenet har ikke tidligere vært i drift. Teknisk var det innredet med nødvendige maskiner og 

inventar, men det var ikke utrustet med kjøkkenutstyr som er nødvendig for å forberede maten og 

noe å servere den i. Det var derfor også nødvendig å anskaffe dette før kjøkkenet kunne tas i bruk til 

kafedrift. Lokalene var i utgangspunktet tenkt å være kantine for de ansatte på huset (ved 

rehabilitering av bygget i 2019). Denne funksjonen skal fortsatt ivaretas, men for å kunne fungere 

som en publikumskafé i tillegg var det nødvendig med noe ombygging inne på kjøkkenet. Et 

rullegitter er også installert for å unngå uautorisert bruk av kjøkkenet.  

Den sosiale entreprenøren Jasmin kvinnenettverk etablerte seg som driver av kafeen i oktober, etter 

en anbudsprosess. Jasmin kvinnenettverk er et ressurssenter som fremmer og ivaretar minoriteters 

muligheter, med fokus på kvinnen som ressurs. Tilbudene deres styrker kvinners mulighet til 

selvutvikling og deltakelse i samfunnet, og inkluderer norsktrening, systue, gjenbruksbutikk, 

strikkekafé, arbeidstrening og turgruppe. Mange av medlemmene og deltakerne deres bor på 

Strømsø. I Kafé Jasmin på knutepunkt Strømsø vil de ha ansatte på arbeids- og språktrening. 

Kafélokalet kan også lånes av lokale lag og foreninger utenom kafeens vanlige åpningstid. 

Selv om kafédriver og møbler er på plass, er det foreløpig ikke planlagt en offisiell åpning av kafeen 

for publikum. Koronasituasjonen gjør at vi må se an situasjonen. Foreløpig har kafeen en enkel 

lunsjmeny og take away-middagstilbud for ansatte på knutepunktet.  

Tiltak: Jobbtiltak 
Tiltaket som beskrives her er slått sammen av tiltak fra søknad 1 (utvikling av «Ut i jobb») og søknad 

2 (styrke jobbtiltakene i områdesatsingen). 

I oktober 2020 startet NAV opp to kurs på knutepunkt Strømsø: Jobbsjansen for kvinner (tre dager i 

uka) og norskopplæring for kvinner (to dager i uka). Kursene måtte avbrytes i november, da 

Drammen stengte ned på grunn av korona. Kursene ble etter hvert videreført digitalt (i uke 50), og 

NAV er klare for å starte opp igjen fysisk så snart korona-situasjonen tillater det. På grunn av den 

korte perioden og det begrensede antallet deltakere på grunn av korona-pandemien og kapasiteten 

på rommene på knutepunkt Strømsø, er det få spesifikke resultater å vise til – utover den milepælen 

at kursene har startet opp, og at NAV utviklet digitale løsninger da det var behov for det. 
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Jobbsjansen for kvinner 

Formålet med jobbsjansen for kvinner er å kvalifisere innvandrerkvinner som står utenfor 

arbeidslivet til jobb og utdanning, og utnytte sysselsettingspotensialet deres. Målet er å få 60 % av 

deltakerne ut i ordinært arbeid, eventuelt med lønnstilskudd eller arbeidspraksis.  

Undervisningen tar for seg temaer som har til hensikt å heve deltakernes kompetanse innen norsk 

språk og kultur, bidra til kunnskap om samfunn og arbeidsliv i Norge og gi relevant utrustning i 

forbindelse med jobbsøking og arbeidspraksis, som foregår parallelt. Undervisningen tilpasses 

deltakernes behov. Veileder bistår deltaker i jobbsøkingsprosesser for å komme ut i arbeid, og følger 

opp deltaker i inntil ett år etter at deltaker har kommet ut i arbeid. Deltaker og veileder samarbeider 

tett i tråd med deltakers plan, hvor veileder følger opp deltakers progresjon og måloppnåelse. 

Internasjonale Drammen og markedsteamet i NAV bistår med å finne egnet praksisplass og/eller 

jobb. 

Jobbsjansen var planlagt for inntil 24 deltakere, men for å håndheve de gjeldende smittevernreglene 

ble antall deltakere begrenset til åtte på grunn av størrelsen på tilgjengelige lokaler. Av åtte 

deltakere har én fått intervju til arbeidspraksisplass og én vurderes til ansettelse.  

Norskopplæring for kvinner 

Målgruppa er innvandrerkvinner som ikke har nok språkkompetanse- og ferdigheter, og de som har 

språkvansker som hindrer effektiv bruk av jobbesøkerferdigheter og deres muligheter på 

arbeidsmarked. Deltakerne er hjemmeværende innvandrerkvinner som er registrert som 

arbeidssøker og er bosatt i kommunedel 7, Strømsø. Opplæringen benytter en ny og praktisk 

metode der deltakerne får varierte oppgaver og aktiviteter som vil kvalifisere dem for å delta i 

arbeidslivet. 

For å kunne praktisere det de lærer i norskopplæringen oppfordres deltakerne til å delta på ulike 

språkrelaterte aktiviteter som finnes eksternt, for eksempel språkkafé på Drammen bibliotek, 

leksehjelp på Røde Kors eller samtaletrening med Jasmin Kvinnenettverk. Kursdeltakere velger én 

eller flere av aktivitetene. Kursholder følger opp deltakernes oppmøte og progresjon i de ulike 

aktivitetene. 

Økonomikurset «Minus til pluss» 

Høsten 2020 gjennomførte NAV også kurset «Minus til pluss» om personlig økonomi på knutepunkt 

Strømsø. Kurset inngår som kommunal egenandel i områdesatsingen, ved at knutepunkt Strømsø 

stiller lokaler til disposisjon, og NAV dekker lønnskostnader til kursholderne og andre utgifter 

forbundet med gjennomføring av kurset. 

Individuell veiledning 

Knutepunkt Strømsø har inngått avtale med NAV om å tilby individuell veiledning på knutepunktet. 

Avtalen innebærer at en NAV-veileder vil være tilstede på knutepunktet på faste dager. Tilbudet 

rettes både mot innbyggere som vil diskutere egen sak, og mot saksbehandlere i ulike kommunale 

tjenester som har behov for veiledning knyttet til konkrete saker. Veiledningen kan være knyttet til 

ulike deler av NAVs portefølje. Tilbudet starter opp så snart korona-situasjonen tillater det. 

Finansieringsmodellen er den samme som for økonomikurset «Minus til pluss»: Knutepunkt Strømsø 

stiller lokaler til disposisjon, og NAV dekker lønnskostnader og utstyr til veilederne. 
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Resterende midler søkes overført til 2021. Plan for bruk av overførte (og friske) midler beskrives i 

handlingsplan for 2021. 

Tiltak: Feriejobber til utsatte ungdom på Strømsø 
Før sommeren 2020 var det stor bekymring fra skolen og forebyggende politi angående en gruppe 

ungdom som de fryktet ville være på «fri flyt» i Drammen i ferien – fordi tilbudet av organiserte 

aktiviteter var begrensa og ferieplaner ble avlyst, som følge av korona-pandemien. I etterkant takker 

politiet blant annet feriejobbprosjektet for at det ble en overraskende rolig sommer. 

Tiltaket er basert på gode erfaringer med tilsvarende prosjekt fra områdesatsingen Fjell 2020, og 

tilpasset lokale forhold på Strømsø. Det er et samarbeidsprosjekt mellom Knutepunkt Strømsø, 

skolehelsetjenesten på Marienlyst ungdomsskole og lokalt næringsliv på Strømsø. NAV var ikke med 

som partner i år, men vi har hatt løpende dialog med dem, og beredt grunnen for samarbeid om 

fremtidige tiltak. Arbeidsgiverne var lokale næringsaktører på Strømsø som ble med på prosjektet til 

tross for at de selv befant seg i en vanskelig situasjon. Dette er lokale ildsjeler som ønsker å bidra 

positivt i nærmiljøet og ta et sosialt ansvar. Flere av arbeidsgiverne tok imot ungdom i alle feriene. 

For mange av arbeidsgiverne medførte korona-pandemien permittering av egne ansatte, og de 

hadde derfor ikke mulighet til å lønne ungdommene. Ungdommene ble formelt ansatt og lønnet av 

Drammen kommune.  

Gjennom tiltaket har 26 ungdom med lav sosioøkonomisk status og minoritetsbakgrunn mellom 15 

og 18 år ved Marienlyst ungdomsskole fått sin første praktiske arbeidserfaring:  

 I sommerferien 2020 fikk 21 ungdommer jobb fordelt hos 10 arbeidsgivere på Strømsø og på 

Buskerud Storsenter. Én deltaker ble fast ansatt på timesbasis hos arbeidsgiveren som han 

hadde feriejobb hos. 

 I høstferien 2020 fikk 17 ungdommer jobb fordelt hos 9 arbeidsgivere (på Strømsø). 

 I juleferien 2020 fikk 4 ungdommer jobb hos 2 arbeidsgivere på Strømsø. 
 

Tre av ungdommene har deltatt i alle tre feriene; ni ungdommer har deltatt i to ferier, og 14 

ungdommer har hatt jobb i én ferie. 

Som innledningen viste har feriejobbprosjektet holdt ungdommene unna kriminelle miljøer, og 

kanalisert ressursene deres inn i konstruktivt arbeid. Deltakerne har tilegnet seg kompetanse om 

arbeidslivet, arbeidsmoral, lover, regler, oppgaver og forventninger. Tiltaket var ment å være 

motiverende og utviklende i et helhetsperspektiv, og gi ungdommene ikke bare nyttig 

arbeidserfaring, men også en økt bevissthet rundt sine egne ressurser og muligheter. Samtidig vet vi 

at feriejobbene også dekket et økonomisk behov blant deltakerne og deres familier.  

Da intensjonsavtalen for områdesatsingen ble signert av ordfører i Drammen kommune og statsråd 

Nikolai Astrup på knutepunkt Strømsø i oktober fortalte noen av ungdommene som hadde hatt 

sommerjobb om sine erfaringer med det å ha jobb. De uttrykte takknemlighet for å ha vært del av 

prosjektet, og understreket at de satt igjen med nyttige erfaringer. De opplevde å ha fått økt 

forståelse for hva arbeidslivet innebærer, og at det er mer krevende enn forventet. Samtidig satte de 

stor pris på muligheten til å tjene egne penger, og de fikk større respekt for pengenes verdi: «Jeg vet 

jeg må jobbe åtte timer for å kjøpe den jakka. Da tenker jeg meg om flere ganger før jeg kjøper den.»  
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Erfaringsvis trenger denne målgruppa tett oppfølging fra start til slutt for at tiltaket skal lykkes, og 

oppfølgingen bør komme fra noen som forstår og kjenner deltakerne og er en god rollemodell. Det 

er essensielt at deltakerne får en god relasjon til de som koordinerer tiltaket. Vi ansatte en 

erfaringskonsulent med røtter fra Strømsø, som kjenner både miljøet og ungdommene på Strømsø 

godt. Erfaringskonsulenten fungerte som bindeledd mellom ungdommene og kommunen. 

Ungdommene ble fulgt opp i jobbsituasjonen og i flere tilfeller privat – erfaringskonsulenten hjalp til 

med alt fra motivasjon til å stå opp om morgenen til å skaffe skattekort/frikort og bankkort. 

 

Den gode relasjonen som ungdommene har til erfaringskonsulenten gjør at han også involveres i 

andre deler av livet enn bare feriejobben: Deltakernes familier kontakter erfaringskonsulenten for 

eksempel for bistand til å forstå meldinger fra skolen. Da erfaringskonsulenten begynte å hjelpe en 

av deltakerne med lekser i høst, var det raskt flere som kom til, og et uformelt leksehjelptilbud på 

biblioteket ble etablert.  

Resterende midler søkes overført til 2021. Plan for bruk av overførte midler beskrives i 

handlingsplan for 2021. 

Tiltak: Skolematordning 
Tiltaket innebærer en prøveordning med gratis skolemat på Brandengen skole, en barneskole med 

550 elever i kommunedel 7. Skolen har mange elever som lever i vedvarende lavinntektsfamilier. 

Skolen erfarer at mange av elevene, særlig på de høyere klassetrinnene, ikke har spist frokost 

og/eller ikke har med seg niste på skolen. 

Prosjektet ble ikke gjennomført i 2020. Brandengen skole har grunnet begrensninger knyttet til 

Covid 19-restriksjoner ikke hatt anledning til å gjennomføre prosjektet i 2020. Skolens vurdering 

bygger på behovet for forutsigbarhet i tilbudet, ønsket om å overholde smittevernregler som blant 

annet innebærer å holde avstand til hverandre, usikkerhet knyttet til veilederens omtale av 

matservering og begrensninger i skolebygget.   

Smittevernrådene og usikkerhet knyttet til matservering og smittespredning var innledningsvis 

uklare/usikre. Dette bidro til at det var krevende å tilberede skolemat og håndtere skolemat i 

skolens lokaler. I juni 2020 behandlet hovedutvalg for oppvekst og utdanning en sak om utsettelse 

av skolematordningen. Vedtaket i hovedutvalget var: «Med bakgrunn i smittevernrådene for Covid-

19 utsettes gjennomføringen av gratis skolematprosjekt til et senere tidspunkt når smittevernrådene 

fra helsemyndighetene gir større fleksibilitet for organisering for dette prosjektet.» 

Smittevernrådene var tydelige på at skolen skulle ha gode rutiner for måltider og begrense deling av 

mat og drikke, og at mat bør serveres porsjonsvis. Skolen måtte derfor ha lagt opp til at maten i 

hovedsak skulle bli levert i kuverter/porsjoner av ekstern leverandør. Dette var krevende å 

organisere på kort varsel og ville ha ført til at matserveringen måtte ut på anbud, da verdien av 

leveransen oversteg 100 000 kr. 

Midlene søkes overført til 2021 i sin helhet. Plan for bruk av overførte midler beskrives i 

handlingsplan for 2021. 
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Tiltak: Følgeevaluering 
Virksomhet Knutepunkt Strømsø ble opprettet 01.01.2020, som ett av ti planlagte knutepunkt i den 

nye kommunen. Knutepunkt Strømsø piloterer en organisasjonsmodell der ulike faglige tjenester i 

knutepunktet er organisert under en felles virksomhetsleder. I de andre knutepunktene rapporterer 

de ulike tjenestene til sine respektive ledere.  

Fordelingen av ressurser til de ulike tjenestene i Knutepunkt Strømsø er gjort etter en andelsmessig 

fordeling per innbygger. På grunn av opphopningen av levekårsutfordringer i deler av området er det 

på Strømsø større press på enkelte tjenester enn i andre deler av kommunen, og særlig behov for å 

jobbe på nye måter for å møte de sammensatte behovene til barn, unge og familier i 

kommunedelen. Organiseringen av Knutepunkt Strømsø er en del av denne prosessen. De ansatte 

ved knutepunktet utvikler og prøver ut nye metoder for å møte innbyggernes behov – både som del 

av områdesatsingen og utenom.  

Følgeevalueringen vil bidra i videreutvikling av konseptet lokale knutepunkter, og særlig i 

vurderingen av hvorvidt organisasjonsformen er egnet for å levere tjenester av høy kvalitet til 

innbyggerne. Evalueringen skal belyse hvordan ledelsesformen i virksomheten Knutepunkt Strømsø 

virker inn på de resultater som oppnås. Selve evalueringen skal være en prosessevaluering, der funn 

og anbefalinger kommuniseres til de som arbeider i organisasjonen (og primært i selve 

knutepunktet). Eventuelle endringer kan gjennomføres underveis og bidra positivt i denne 

etablerings- og utviklingsfasen. 

I 2020 ble det nedsatt en styringsgruppe og utarbeidet et mandat og en plan for følgeevalueringen. 

Kompetansesenteret i Drammen kommune fikk i oppdrag å koordinere og gjennomføre 

evalueringen. Del 1 inneholder en dokumentanalyse av historikken før knutepunktet ble opprettet. 

Den gjennomføres av kompetansesenteret og ble startet opp høsten 2020. Grunnet uforutsette 

hendelser i personalsituasjonen ble oppstarten av del 2 (selve følgeevalueringen) forsinket. Etter en 

overordnet omorganisering av ledelsen i kommunen høsten 2020 ble mandatet justert og en 

oppdatert prosess for gjennomføring skissert.  

Midlene som ble innvilget i 2020 søkes i sin helhet overført til 2021. Plan for bruk av overførte (og 

friske) midler er beskrevet i handlingsplanen for 2021. 

Tiltak: Prosjektleder 
Prosjektkoordinator ble ansatt i 50 % stilling i mai, og startet i midten av august 2020. Koordinatoren 

kombinerer stillingen med 50 % stilling som lokal koordinator for to kommunedeler (inkludert 

kommunedel 7/Strømsø), med oppgaver og ansvar knyttet til lokaldemokrati og 

innbyggerinvolvering. Lokal koordinator er blant annet sekretær for de nyopprettede nærutvalgene. 

Denne delen av stillingen er finansiert av Drammen kommune. Vi ser allerede en rekke synergier 

mellom de to stillingene når det gjelder kontakt med innbyggere og andre aktører i kommunedelen, 

medvirkningsprosesser, kjennskap til saker som angår nærmiljøet og aktiviteter som foregår på 

knutepunktet. 

Prosjektkoordinator har særlig fokusert på å forankre områdesatsingen internt i organisasjonen, 

kartlegge aktører, utvikle kunnskapsgrunnlaget, knytte kontakter og etablere samarbeid (internt og 

eksternt), samt koordinere de formelle prosessene knyttet til oppstarten av satsingen. 

Prosjektkoordinator har deltatt på og initiert en rekke møter og holdt presentasjoner om satsingen i 
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ulike fora, både knyttet til oppfølging av tiltak som gjennomføres i 2020, formelle 

forankringsprosesser i kommunen og departementet, og planer for 2021. 

Resterende midler fra 2020 søkes overført til 2021. Plan for bruk av overførte (og friske) midler er 

beskrevet i handlingsplanen for 2021. 

Tiltak: Rehabilitering av "toalettbygget"/kultur- og aktivitets hall, samt 

innkjøp av utstyr 

Toalettbygget 

Det gamle toalettbygget en del av bygningsmassen til gamle Strømsø skole, der knutepunktet holder 

til. Bygget har ikke vært i bruk på lenge. Det at bygningen er vernet legger føringer og begrensninger 

for rehabilitering og bruk. Drammen Eiendom, som eier av eiendommen, har gjennomført 

rehabiliteringen, etter oppdragsbeskrivelse fra prosjektleder fra knutepunktet og rådgiver fra 

kompetansesenteret. Bygget ble ferdigstilt i oktober 2020. 

Kirkens bymisjon leier lokalene til sine tilbud «Gi det videre» og «Skattkammeret». «Gi det videre» 

er for barn og unge i alderen 4–16 år i Drammensområdet, som har vanskeligheter med å få tilgang 

på fritidsutstyr og riktig bekledning til aktivitet. Ved å få muligheten til å være riktig kledd for vær og 

aktivitet, får barn og unge muligheten til å delta på lik linje i hverdagslige, sosiale og organiserte 

aktiviteter. Målgruppa er barn og unge i alderen 4-16 år som lever i familier som av ulike grunner har 

en utfordrende og vanskelig livssituasjon som gjør det vanskelig og til dels umulig å tilby sine barn 

årstidsriktig bekledning, fritids- og sportsutstyr. Tilsvarende har «Skattkammeret» en visjon om at 

alle barn og unge skal ha mulighet til en aktiv hverdag uten en prislapp som ekskluderer fra 

deltakelse. Gjennom gratis utlån av sport- og friluftsutstyr til barn og unge ønsker de å skape arenaer 

som er åpne og inkluderende for alle. «Skattkammeret» tilbyr utstyr for sommeraktiviteter og 

vinteraktiviteter, og fremmer et miljøvennlig perspektiv ved å oppfordre til gjenbruk av sportsutstyr. 

Kirkens bymisjons tilbud er byovergripende, men organisasjonen kjenner Strømsø og behovene i 

området godt, da mange av de faste brukerne deres bor i området. I en kommunedel der over en 

tredel av barna i enkelte levekårssoner lever i vedvarende lavinntektsfamilier er nettopp et slikt 

tilbud kjærkomment. Samlokaliseringen med kommunale tjenester som mange av beboerne også 

bruker gjør tilbudet mer tilgjengelig og senker terskelen for å be om hjelp.  

I tillegg til «Gi det videre» og «Skattkammeret» har Knutepunkt Strømsø inngått et samarbeid med 

Kirkens bymisjon om å etablere en utlånsordning for verktøy.  

Gymsalen 

Oppussing av gymsalen ble satt på vent i påvente av en tilstandsrapport for taket. I oktober 2020 

informerte Drammen Eiendom om at taket planlegges restaurert om fem år, og de ga klarsignal for 

rehabilitering av resten av bygget. Det er etablert et delprosjekt for oppussing av gymsalen med en 

arbeidsgruppe bestående av ansatte på Knutepunkt Strømsø, en rådgiver fra kompetansesenteret og 

prosjektleder fra Drammen Eiendom.  

Kjøp av utstyr 

Kjøp av utstyr er satt på vent inntil det blir avklart hvordan det som i dag er en gymsal skal brukes i 

fremtiden, og selve bygget er pusset opp.  
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Resterende midler fra 2020 søkes overført til 2021. Plan for bruk av resterende (og friske) midler 

beskrives i handlingsplanen for 2021. 


