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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. 

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 kvali-
fiseringstiltak.

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 kommune- 
delen og andre relevante aktører

Bo- og nærmiljøkvaliteter 3A: Øke beboernes trivsel og livskvalitet ved å legge til rette for om-
rådeutvikling 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.

1  Levekårsdata på sonenivå fra SSB for 2012, 2016, og 2018
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Innsatsområdene sysselsetting, oppvekst og utdanning, bo- og nærmiljøkvaliteter og helse bygger opp 
under de fire målene som FHI trekker frem som viktige i planlegging av sosialt bærekraftige lokalsamfunn: 
at innbyggerne har god tillit til samfunnet og hverandre, har tilgang til bolig, arbeid, utdanning og 
gode nærmiljø, at de føler at de hører til, og at de opplever trygghet.2 Kommunen, staten og andre 
samarbeidspartnere skal gjøre en felles og målrettet innsats for å skape et bedre bomiljø, inkluderende 
lokalsamfunn og gode oppvekstsvilkår for barn og unge på Strømsø. Områdesatsingen bidrar til å realisere 
Drammensmodellen, gjennom lokal stedsutvikling, tjenesteutvikling og medvirkning – med innbyggeren i 
sentrum. 

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

Intensjonsavtalen for områdesatsingen ble inngått i oktober 2020, og programbeskrivelsen ble vedtatt av 
Formannskapet i april 2021. Det ble bevilget 11,6 millioner kroner til områdesatsingen Strømsø 2030 over 
statsbudsjettet for 2021 (10,6 millioner fra KMD og 1 million fra Kunnskapsdepartementet (forvaltes av 
IMDi)). Drammen kommune fikk innvilget hele summen, basert på årsrapport for 2020 og handlingsplan for 
20213. Ubrukte midler fra 2020 ble overført til 2021.

Dagens Drammen kommune ble etablert 01.01.2020. Kommunen utarbeider nå sin første kommuneplan, 
basert på FNs bærekraftmål. Samfunnsdelen ble vedtatt i desember 2021; arealdelen følger i 2022. Våren 
2022 starter arbeidet med temaplaner, strategier og handlingsplaner som skal konkretisere samfunnsdelen. 
Disse planene sees i sammenheng med målene for 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. Gjennom områdesatsingen kan Knutepunkt Strømsø ha ekstra fokus på innovasjon  
og utprøving av nye metoder, tilpasset demografien i dette området.

2 Sosialt bærekraftige lokalsamfunn - FHI
3 Tilsagnsbrev fra KMD (nå KDD) av 16.03.21 og tilsagnsbrev fra IMDi av 29.04.21
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Overordnede mål for 2021

I tillegg til konkrete tiltak og delprosjekter som ble finansiert av områdesatsingsmidler, ble det satt 
overordnede mål for områdesatsingen i handlingsplanen for 2021, knyttet til behov for utvikling og 
forankring i oppstartsfasen:

Gjøre områdesatsingen kjent og skape eierskap blant innbyggere og lokale aktører: Dette har vært et 
spesielt krevende punkt i 2021, både grunnet koronasituasjonen, men også fordi det er mye som skjer 
på Strømsø, og mye nytt som etableres parallelt. Det er mange som har behov for å nå og kommunisere 
med innbyggerne, og vi vet at det oppleves forvirrende å forholde seg til ulike aktører som jobber mot 
samme mål. I 2021 har vi fokusert på å etablere Knutepunkt Strømsø som attraktiv møteplass i nærmiljøet. 
Områdesatsingen som sådan er nok ikke så godt kjent ennå, men vi legger grunnlaget med å etablere 
gode tiltak som vi kan vise synlige resultater fra på kort sikt. I 2022, blant annet gjennom arbeidet med den 
sosiokulturelle stedsanalysen (se avsnittet om Tiltak: Innbyggerinvolvering og kunnskapsutvikling) vil det 
være mer naturlig å løfte fram områdesatsingen også overfor innbyggere. 

Når det gjelder lokale aktører er det stor interesse for områdesatsingen. Koordinator og andre presenterer 
områdesatsingen i ulike fora, som del av en samlet satsing på Strømsø – både i kommunal og privat regi. Det 
har allerede resultert i en rekke konkrete og potensielle samarbeid. 

Styrke samarbeid på tvers internt i Knutepunkt Strømsø: Foreløpig er de fleste prosjektlederne ansatte 
i virksomhet Knutepunkt Strømsø. Den jevnlige møteplassen «prosjektkaffen» er et ledd i å styrke internt 
samarbeid på tvers i virksomheten (les mer under overskriften Etablere styringsstrukturer …). Strømsø 2030 
er også fast tema på felles samlinger og møter i virksomheten.

Etablere møteplasser med andre interne virksomheter: Byutvikling er et særlig aktuelt tema på Strømsø. 
En rekke parallelle utviklingsprosjekter i og rundt verneverdig og dels fredet bebyggelse og kulturmiljø 
opptar og engasjerer mange innbyggere. En del av arbeidet i oppstartsfasen handler om å identifisere hva 
som skal inkluderes i områdesatsingen og hva som ligger utenfor. For å se utviklingen på Strømsø som en 
helhet er vi avhengig av godt samarbeid med andre deler av kommunen – som utbygging og infrastruktur, 
arealplan, byantikvaren og politikere. Nærutvalget er også en viktig aktør. 

Koordinator har deltatt (og deltar) i ulike fora for samarbeid med andre deler av kommuneorganisasjonen, 
deriblant prosjektgrupper for områdeutviklingsstrategi for Strømsø, områdeplan for Tangenkaia og 
skisseprosjekt for Strømsø aktivitetspark. Koordinator holdes også oppdatert om andre planprosesser som 
temaplan for boligutvikling og boligsosial strategi, som kan bli nyttig grunnlag for nye satsinger. 

I 2021 er det også etablert godt samarbeid med skolene i kommunedelen. Skolene i Drammen er inndelt 
i soner rundt hver ungdomsskole, med tilhørende barneskoler. I kommunedel 7 er det Marienlyst 
ungdomsskole og de to barneskolene Brandengen og Danvik som er særlig relevante for områdesatsingen. 
Rektorene møtes jevnlig, og har identifisert prioriterte temaer som kan bli grunnlag for større satsinger 
innen innsatsområdet oppvekst og utdanning på sikt. Koordinator er invitert inn i dette foraet.
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Etablere samarbeid og møteplasser med eksterne samarbeidspartnere: Dette legges det til rette for ved 
behov. Det henger også sammen med første punkt, om å gjøre områdesatsingen kjent blant lokale aktører. 
Det er etablert godt samarbeid med aktører som Drammen videregående skole og Universitetet i Sørøst-
Norge, Drammen Kommune Eiendomsutvikling (DKEU), Insam, Husbanken og en rekke lag og foreninger.

Etablere styringsstrukturer for områdesatsingen, inkludert for delprosjekter: I 2021 ble program-
beskrivelsen for Strømsø 2030 ferdigstilt. Programbeskrivelsen utdyper innsatsområdene og målene i 
intensjonsavtalen. Den angir retningen for satsingen, og skal ligge til grunn for utformingen av strategiske 
satsinger, prosjekter og tiltak i årene som kommer. I 2021 ble styringsgruppene for Strømsø 2030 operative. 
Med det er viktige styringsdokumenter og -strukturer for årene frem mot 2030 på plass.

Årshjul for styringsdialog med KMD (nå KDD) ble utarbeidet i felles sekretariat. 

I 2021 har vi utarbeidet rutiner og maler for styring av delprosjektene/tiltakene i områdesatsingen. For 
å legge til rette for erfarings- og kunnskapsdeling, samarbeid på tvers av prosjekter og faggrupper og 
kompetanseheving innen prosjektledelse, har vi etablert en fast møteplass for delprosjektledere i Strømsø 
2030: «Prosjektkaffen» fungerer som et erfaringsfellesskap der man har diskutert små og store utfordringer 
eller seire i sitt eget prosjekt, delt tips og råd og funnet mulige samarbeidspartnere. Det har blitt en arena 
for etablering av rutiner for rapportering, økonomioppfølging, evaluering og utvikling av nye prosjektideer. 
Prosjektkaffen har blitt organisert og fasilitert av dyktige kolleger på Kompetansesenteret, med faglige 
bidrag også fra andre deler av kommuneorganisasjonen. 

Vise synlige resultater raskt, basert på lokale behov: Bruk av midlene som var satt av til nærmiljøtiltak i 
2021 ble ikke detaljplanlagt i handlingsplanen. Dette var et strategisk grep for å kunne vise fleksibilitet og 
utvikle mindre tiltak i løpet av året. Med en slik ordning har vi kunnet følge opp ideer og forslag som har 
dukket opp underveis gjennom året. Dette beskrives nærmere under overskriften Tiltak: Nærmiljøtiltak. 
Den har vært ekstra viktig fordi Knutepunkt Strømsø ikke har hatt eget driftsbudsjett, og dermed ikke hatt 
handlingsrom til å kunne følge opp innbyggernes initiativ som ønsket. 

Kartlegge eksisterende aktivitetstilbud og frivillige organisasjoner på Strømsø: Dette gjøres fortløpende 
ved behov. En felles samling på Knutepunkt Strømsø for alle som jobber med og for ungdom på Strømsø var 
både et resultat av og et ledd i en slik kartlegging. Det samme var ALLEMED-konferansen og arbeidet med 
å promotere fritidskortet i kommunedelen. En mer systematisk og strukturert aktørkartlegging og -analyse 
følger som del av den sosiokulturelle stedsanalysen våren 2022.
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Tiltaksoversikt med regnskap for 2021

Tabell 2 Regnskap for 2021 over statlige midler i områdesatsingen Strømsø 2030. Alle beløp i NOK.
* Finansiert av IMDi – 1 000 000 kroner i 2021. Rapporteres på separat til IMDi, men inngår i totalen.
** Videreføres ikke i 2022. Midlene omdisponeres til nytt tiltak som beskrives i handlingsplan for 2022.
*** Forventede kostnader nedjusteres. 400 000 kr omdisponeres til tiltaket Forsterket helsestasjon for 2022 – presiseres i handlingspla-
nen for 2022.
**** Totalen inkluderer 1 000 000 kroner bevilget over Kunnskapsdepartementets budsjett, forvaltet av IMDi.

Drammen kommunes direkte egenandel i 2021 inkluderer:

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

• virksomhetsleder for Knutepunkt Strømsø i full stilling

• ansatte i kultur og innbyggertorg på Knutepunkt Strømsø, cirka 4 stillinger

• to rådgivere fra Kompetansesenteret, totalt 1,6 stilling

• rådgiver fra Drammen Eiendom i cirka 20 % stilling til prosjektering av oppussing av gymsalen

• egenandel fra NAV for jobbtiltak: om lag 600 000 kroner

• utskiftning av vinduer og installasjon av fjernvarme i gymsalen på knutepunkt Strømsø (Drammen 
Eiendom): om lag 700 000 kroner

• drift av kulturskolesatellitt på Brandengen skole

• ny flerbrukshall og nybygg på Brandengen skole
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Status på tiltak

Tiltak Gjennomført i 2021

Ungdom i fokus • Videreutviklet metodikk rundt bruk av erfaringskonsulent i  
ungdomsarbeidet

• Etablert åpen møteplass for ungdom på knutepunkt Strømsø,  
og på Marienlyst ungdomsskole i sommerferien

• Gitt tilskudd til kulturaktiviteter for ungdom under Elvefestivalen: 
«Back2School»-party og festivalen «Plenen»

• Startet opp «Fotball og friår» for elever som faller ut mellom  
ungdomsskolen og videregående skole

Feriejobber til utsatt ungdom • Tilbudt 90 feriejobber til ungdom, i samarbeid med lokalt  
næringsliv og Marienlyst ungdomsskole, med tett oppfølging  
av erfaringskonsulent. 

• Bidratt til en rolig sommer for politiets forebyggende enhet.

Sommerskole Marienlyst Tiltaket ble tilbudt som del av Drammen kommunes sommerskole. 
Deler av midlene ble omdisponert til å forsterke feriejobbtilbudet 
med 24 jobber på Marienlyst ungdomsskole.

Skolematordning • Gjennomført kartlegginger og forberedelser, inkl. 
medvirkningsaktiviteter blant elever på Brandengen barneskole

• Bestemt prosjektmodell, utarbeidet prosjektplan  
og lyst ut prosjektlederstilling

Dynamisk nærværstiltak • Kartlagt behov, utviklet kunnskap og tydeliggjort målet og 
målgruppa for tiltaket, i dialog med skole og andre tjenester

• Inkludert 20 % pedagogisk ressurs fra Marienlyst ungdomsskole i 
prosjektgruppa

• Etablert «gaming-gruppe» etter behovskartlegging og involvering 
av aktuelle elever og foresatte

Foreldreforberedende kurs Planlagt innhold i kursrekke til førstegangsgravide for å styrke  
gravides psykiske helse og gi førstegangsforeldre økt kompetanse 
og trygghet, og gjort klart for gjennomføring vår 2022

Forsterket helsestasjon  
– Nye familier

• Forankret prosjektet blant ansatte og ledelse i aktuelle  
virksomheter

• Kartlagt behov for kompetanseheving, etterfulgt av påbegynt 
videreutdanning for deltakende helsesykepleiere, med fokus på 
psykisk helse for foreldre

• Utviklet kunnskap og utarbeidet mulig modell for gjennomføring 
på Strømsø
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Tiltak Gjennomført i 2021

Jobbtiltak • Gjennomført Jobbsjansen og norskkurs for kvinner på knutepunkt 
Strømsø, med 21 deltakere, delvis digitalt, med gode resultater

• Etablert dialog mellom Internasjonale Drammen, lokalt næringsliv 
og Strømsø 2030

Nærmiljøtiltak • Arrangert Barnas dag på Strømsø, med 400 besøkende

• Gjennomført «Hold Strømsø rent»-aksjon i samarbeid med 
nærutvalget og andre mindre arrangementer i samarbeid med 
kommunale tjenester og frivillige organisasjoner, basert på 
innspilte ønsker og behov fra innbyggere

• Utlyst og utdelt 300 000 kroner i tilskuddsmidler til nærmiljøtiltak, 
til 18 mottakere

Grønn profil • Prosjektert digital installasjon som visualiserer luftkvalitet

• Utvidet pallekarmtilbudet til 25 familier/dyrkere og videreutviklet 
samarbeidet med Hagelaget

• Etablert sitteområde med bord og benker

• Arrangert setting og høsting av poteter for lokal barnehage

• Etablert bikuber og blomstereng

Kaféutvikling Ferdigstilt kafeen på knutepunkt Strømsø

Rehabilitering og innkjøp av 
utstyr

• Kartlagt behov og ønsker blant aktuelle brukere av gymsalen

• Prosjektert oppussing i tråd med innspilte behov

• Inngått avtale om bruk av lokalet med Drammen kommune/Idrett

• Skiftet ut vinduer i gymsalen (Drammen Eiendom)

Innbyggerinvolvering  
og kunnskapsutvikling

• Testet ulike medvirkningsverktøy til kommunens 
lokaldemokratiske verktøykasse

• Gjennomført «Småspor» med barnehagebarn, -ansatte og foreldre 
i samarbeid med USN.

• Gjennomført anskaffelsesprosess for sosiokulturell stedsanalyse, i 
tråd med FutureBuilts kriteriesett for sosial bærekraft

• Inngått samarbeid med Drammen videregående skole om 
bærekraftskonferanse og gründercamp i 2022

• Samarbeidet med Tangenkaia AS om medvirkning og 
innbyggerinvolvering på Tangenkaia

• Introdusert områdesatsingen for det nyopprettede nærutvalget i 
kommunedelen, og involvert nærutvalget i vurdering av søknader 
til tilskuddsordning til nærmiljøtiltak
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Tiltak Gjennomført i 2021

Følgeevaluering Startet opp følgeevaluering av Knutepunkt Strømsø, inkludert 
intervjuer, analyseverksted og analyser av foreløpige funn

Prosjektledelse • Styrket prosjektledelsen av Strømsø 2030 med 60 % 
prosjektstøtte-ressurs fra kompetansesenteret

• Inngått avtale med Universitetet i Sørøst-Norge om å ansette 
student i praksis fra høsten 2022

• Hevet prosjektlederkompetanse med kurs

Resultater fra tidligere tiltak

Et av tiltakene i 2020 var rehabilitering av «toalettbygget» på knutepunkt Strømsø (se årsrapport for 
2020). Bygget er tatt i bruk av Kirkens bymisjon, som har flyttet inn med tilbudene «Gi det videre» og 
«Skattkammeret». 
• «Gi det videre» deler ut klær, sko, sykler og skolesekker til barnefamilier som har økonomiske utfordringer. 

De har om lag 750 besøk i året, og deler årlig ut om lag 3 000 klesplagg eller sko til rundt 1 500 barn. Siden 
de flyttet til knutepunkt Strømsø høsten 2020 har Kirkens bymisjon registrert 145 nye familier som brukere. 
Dette skyldes i hovedsak beliggenhet nær de kommunale tjenestene som familiene bruker. 

• «Skattkammeret» låner ut sports- og turutstyr til privatpersoner og til skoler, barnehager og AKS i 
forbindelse med leirskole og skidager. 

I 2021 utvidet vi samarbeidet til Kirkens Bymisjon med å tilby hverdagstøy, pentøy, leker og spill, basert på 
innmeldte behov. Tjenestene på knutepunkt Strømsø er i aktiv dialog med Kirkens bymisjon om generelle 
behov blant befolkningen, og om oppfølging av spesifikke familier. Kort avstand, personlige relasjoner og 
kunnskap om hverandres tilbud gjør at alle parter kan gi rask og effektiv bistand til innbyggere. Innbyggerne 
opplever “én dør inn”, og terskelen for å ta imot hjelp blir lavere. En typisk uttalelse fra ansatte ved 
knutepunkt Strømsø som er i kontakt med en bruker kan være: «Skattkammeret ligger rett her borte; jeg 
kan bli med deg bort å snakke med Stian etter timen vår». 

Skattkammeret. Foto: Drammen kommune
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Tiltak: Ungdom i Fokus

For å styrke gjennomføringen av videregående opplæring, øke tilhørighet og forebygge utenforskap, som et 
ledd i å bedre levekårene til beboerne på Strømsø, har vi i 2021 satt ungdom i fokus gjennom tre tiltak som 
tilbyr alternative mestringsarenaer og lavterskel aktivitetstilbud utenfor skolen:  
• Åpen møteplass på knutepunkt Strømsø 
• Elvevill på Strømsø – en ungdomsfestival av, med og for ungdom  
• «Fotball & friår» – en mestrings- og motivasjonsarena for ungdom som har falt ut av skolesystemet  
Felles for alle tiltakene er oppfølgingen av en erfaringskonsulent.

Feriejobbprosjektet er også tett knyttet til tiltaket Ungdom i fokus.

Erfaringskonsulent

Erfaringskonsulent. Foto: Drammen kommune

Gjennom feriejobbprosjektet for utsatt ungdom i 2019 (Fjell) og 2020 (Strømsø) har vi erfart at 
tett oppfølging av erfaringskonsulenter med god relasjon til ungdommene gir gode resultater. 
Erfaringskonsulentene er unge voksne som har vokst opp i nærmiljøet og er rollemodeller for ungdommene. 
De snakker ungdommenes språk og kan fungere som et bindeledd mellom skole, fritid, hjem og jobb i ulike 
situasjoner. Etter modell fra Fjell har vi engasjert en erfaringskonsulent på Strømsø til å jobbe på tvers 
av skole, hjem, fritid (og eventuelt feriejobb). Erfaringskonsulenten har en bakgrunn som gir ham en unik 
mulighet til å etablere gode relasjoner til en spesifikk gruppe med utsatt ungdom som mange bekymrer 
seg for. Erfaringskonsulenten er miljøarbeider på Marienlyst ungdomsskole, aktivitetsleder på den åpne 
møteplassen på knutepunkt Strømsø og koordinator for feriejobbprosjektet (finansiert av IMDi).
Den gode relasjonen til ungdommene gjør at erfaringskonsulenten også kontaktes av foreldre og lærere 
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som trenger bistand. Den tette kontakten med familiene gir andre tjenester mulighet til å komme tidlig inn 
ved behov og styrke det forebyggende arbeidet. 

I 2021 har erfaringskonsulenten blitt tettere koblet til de ulike fagmiljøene på Knutepunkt Strømsø. Skolene 
i kommunedelen ser betydningen av det arbeidet som utføres, og ønsker å utvide erfaringskonsulentens 
kapasitet. Ungdom og familier opplever at det nå er «kortere vei» til hjelp og at erfaringskonsulenten er et 
uvurderlig bindeledd mellom tjenestene som familien har behov for. Vår erfaringskonsulent, Victor, plukker 
daglig opp innspill fra familiene og ungdommene, og vi prøver å løse utfordringer sammen med dem.  

Åpen møteplass på knutepunkt Strømsø
To ettermiddager i uka tilbyr vi uformelle aktiviteter, enkle måltider, leksehjelp og sosiale samvær for 
ungdom på knutepunkt Strømsø. Målgruppa er Strømsø-ungdom som har behov for et trygt sted å være 
på fritida. Møteplassen supplerer eksisterende tilbud i kommunedelen, som ungdomsklubbene G60 og 
Fellesverket (som har hele kommunen som nedslagsfelt), med mål om å inkludere nye målgrupper i et trygt 
fritidstilbud. Tilbudet formes og drives av ungdommene selv, og fungerer som inngangsport til organiserte 
aktiviteter og muligheter på Strømsø generelt. Det bidrar til et mer inkluderende miljø på tvers av interesser, 
bakgrunn og sosioøkonomisk status. Møteplassen brukes som alternativ opplæringsarena for enkelte 
elever fra Marienlyst ungdomsskole som trenger det, i samarbeid med skolen. Ungdommene bruker 
møteplassen til lekselesing, spiller Playstation, nyter et godt måltid sammen og rett og slett er sosiale 
sammen i trygge omgivelser. Det er en gruppe på 10-20 personer som deltar ukentlig. Tilbudet har ført til et 
høyere karaktersnitt hos flere av deltakerne, og godt vennskap. 

I samarbeid med Marienlyst ungdomsskole og Forandringshuset var møteplassen åpen gjennom hele 
sommeren, blant annet med visning av fotball-EM på storskjerm, sankthansfeiring og grilling.
Vi hadde planlagt å utvide tilbudet til å gjelde også mellomtrinnet Danvik og Forandringshuset. Dette 
initiativet ble hindret av korona. Åpen møteplass for mellomtrinnet Danvik og Forandringshuset skal tas opp 
igjen i 2022.

Vi erfarer at det er utfordrende å være del av en pilot-virksomhet som er annerledes organisert, når det 
kommer til samarbeid med andre virksomheter i kommunen.
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Alternativ til Elvevill
En gratis, rusfri festival for de mellom 13 og 18 år kan forene ungdom på tvers av sosioøkonomisk status og 
kulturell bakgrunn og styrke samhold og tilhørighet gjennom felles opplevelser.

Den veletablerte Elvefestivalen i Drammen er i stor grad forbeholdt voksne over 18 år. For å gi ungdom 
kulturopplevelser av høy kvalitet i sitt lokalmiljø, planla vi å arrangere Elvevill på Strømsø, parallelt med 
Elvefestivalen. Elvevill skulle være en lokal variant av ungdomsfestivalen Elvevill i tidligere Drammen 
kommune. Den skulle arrangeres av ungdom på Strømsø, for ungdom i hele Drammen. Vi skulle rekruttere 
lokale artister til og gi lokale ungdomsartister mulighet til å opptre på samme scene som etablerte og kjente 
artister.  Dessverre ble dette arrangementet avlyst, som følge av strenge koronarestriksjoner.  

Midlene ble i stedet utlyst til frivillige organisasjoner som kunne arrangere aktiviteter i mindre skala i det 
samme tidsrommet:
• Kirkens Bymisjon Drammen og SDevents arrangerte «Back2School» party med en gratiskonsert for 

200 ungdommer på Union Scene, en kulturarena i kommunedelen. Flere lokale artister fikk mulighet til 
å opptre. Ungdommer ble involvert i planlegging og gjennomføring av konserten. Mottoet for kvelden 
var «Ingen er bare det du ser». Mellom de musikalske innslagene ble det vist filmsnutter som handlet 
om utenforskap, flukt og fordommer. Vi var spesielt opptatt av å invitere ungdommer som av ulike 
grunner ikke har like muligheter til å delta i organiserte fritidsaktiviteter. For å informere akkurat disse om 
konserten, brukte vi vårt nettverk og samarbeidspartnere innen ungdomsarbeid i Drammen, deriblant 
Forandringshuset, Knutepunkt Strømsø og Uteteamet. Både Drammens Tidene (12.08.21) og Dagsavisen 
(18.08.21) har hatt artikler om arrangementet. 

• Festivalen «Plenen» fikk støtte til å vise fram nye, unge, lokale talenter som del av sitt «Nysådd»-
program.

Fotball & friår
Å styrke gjennomføringen av videregående opplæring er et virkningsfullt verktøy for å hindre utenforskap 
og bedre levekår. Årlig er det om lag 15 Strømsø-ungdom som faller fra videregående opplæring, og 
gjennomføringsprosenten for videregående opplæring i enkelte levekårssoner på Strømsø er lavere 
enn i resten av Drammen. Målet for 2021 var å kunne tilby disse ungdommene en meningsfull hverdag 
for å motivere dem til å fullføre utdanningsløpet, i samarbeid med Oppfølgingstjenesten (OT) i Viken 
fylkeskommune. Høsten 2021 startet «Fotball og friår», der ungdommene møtes daglig til trening og 
samling. Tiltaket ledes av fotballfaglig veileder/trener som også har kompetanse på ungdomsarbeid. 

Målet er å skape en alternativ mestringsarena som motiverer ungdommene til å gjennomføre videregående 
opplæring, gjennom felles aktiviteter som de selv er med på å utvikle, basert på lagidrett. Fotball bidrar 
til god fysisk helse og er velegnet til å bygge samhold og positive relasjoner på tvers av sosiale og etniske 
skillelinjer. I motsetning til tradisjonelle organiserte idrettstilbud for ungdom skal deltakerne her være 
involvert i og ansvarlige for utviklingen av tilbudet og gjennomføringen av aktivitetene selv. Det er krav om 
daglig oppmøte, og vi legger vekt på ansvarliggjøring av deltakerne. De må forholde seg til rutiner, ta ansvar, 
samarbeide for å nå et mål. 

Fotballtreneren trener ungdommene, men bruker også tid med dem i uformell setting for å skape en 
tett relasjon til ungdommene, med mål om å kartlegge ønsker for fremtiden, veilede og motivere dem 
tilbake til skolebenken og inn i ordinære idretts- og fritidsaktiviteter. Strømsgodset Toppfotball bidrar 
med motivasjonsforedrag og bevisstgjøringsworkshops for deltakerne. Deres toppspillere er viktige 
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rollemodeller og forbilder. Strømsgodset bidrar også med utstyr til deltakerne. Den lokale Ski- og 
ballklubben Skiold ordner med banetid, dommerkurs og trenerkurs, og er nærmiljøklubben som det vil være 
naturlig å rekruttere ungdommene til.

Det viste seg utfordrende å rekruttere ungdom i riktig målgruppe kun via Oppfølgingstjenesten. Vi valgte å 
gå bredt ut med markedsføring, og fikk også «hjelp» av media som skrev om saken. Vi fikk kontakt med åtte 
ungdommer, som ønsket å delta på tilbudet. De har ulike utfordringer. En av ungdommene har aldri deltatt 
fysisk, men vi har ukentlig kontakt om å bistå i å søke skoleplass for neste skoleår og feriejobb. Noen har 
vært innom en måned eller to, og senere har fått praksisplass. En av gutta har hatt avtale med skolen om å 
være hos oss noen dager i uka, og på skolen noen dager. Han har er nå helt tilbake på skolen. Dette viser at 
tiltaket er et godt tilbud med god effekt. Tiltaket fortsetter i 2022.

Tiltak: Feriejobb til utsatt ungdom

Feriejobbtiltaket finansieres av midlene som er bevilget over Kunnskapsdepartementets budsjett, og 
forvaltes av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) (1 million kroner i 2021). Midlene tilhører kapittel 
291, post 62 Kommunale innvandrertiltak. Separat rapport for disse midlene oversendes IMDi direkte. I 
tillegg beskrives tiltaket her, som integrert del av områdesatsingen Strømsø 2030.

Feriejobbprosjektet ble i 2021 gjennomført på samme måte som i 2020, men vi hadde fokus på vinterferien, 
påskeferien og sommerferien 2021.  Det er størst behov for feriejobb i sommerferien, og det er i denne 
perioden noe enklere å skaffe arbeidsplasser. I høstferien og juleferien gikk skolene og Knutepunkt Strømsø 
sammen om å tilby jobb til ungdommene. 

Faksimile fra Drammens Tidende
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Antall deltakere:
• 9 i vinterferie
• 13 i påskeferien
• 68 i sommerferien
Ungdommene involveres i utformingen av feriejobbprosjektet ved å påvirke hva de vil jobbe med og 
hvor. Vi opplever at vi har klart å matche ungdommenes ønsker og tilbudet i det lokale næringslivet. 
Lokale næringsaktører tar samfunnsansvar ved å tilby feriejobber til disse ungdommene. For å lykkes 
i arbeidshverdagen får mange tett oppfølging – både av kolleger og ledere på arbeidsplassen, og av 
erfaringskonsulenten (se avsnittet om Ungdom i fokus – erfaringskonsulent). 

Det er svært mange positive effekter av at ungdom har jobbtilbud i feriene. Politiet har merket enorm positiv 
effekt, og rapporterer om roligere en sommer og harmonisk ungdom i kommunedelen. De har ikke registrert 
Strømsøungdom involvert i slåsskamper. Det er rapportert om lite vinningskriminalitet, noe som kan tyde på 
at ungdommene som tidligere var involvert i denne type hendelser, nå bruker penger de har tjent til å betale 
for seg – i stedet for å stjele.   

24 ungdommer ble ansatt på Marienlyst ungdomsskole, og ble fulgt opp tett av lærere ved skolen. Det 
å gjøre vedlikeholds- og forefallende arbeidsoppgaver (som å pusse alle skolens utemøbler), kombinert 
med at skolen brukt som åpen, sosial møteplass på ettermiddagene, har gitt ungdommene et større 
eierskapsforhold til skolebygget sitt, med den effekten at de behandler bygget og inventaret med større 
respekt.

Det planlagte søknads- og CV-kurset ble ikke gjennomført, grunnet hyppige pandemi-relaterte 
nedstengninger og en krevende planleggingshorisont. NAV tar ansvar for å gjennomføre kurset som del av 
feriejobbprosjektet i 2022 (beskrives i handlingsplan for 2022).

På sommeren samarbeidet vi godt med Forandringshuset, Marienlyst ungdomsskole og Sommerskolen 
i Drammen kommune (se også neste avsnitt). Med felles innsats kunne møteplassen være åpen hele 
sommeren. Dette skapte både arbeidsplasser for ungdom og et fint tilbud for mange gjennom hele 
sommerferien. 

Det er flere ulike feriejobbprosjekter i Drammen kommune – retta mot ulike målgrupper. Vi deler 
erfaringer med administrasjon og tilrettelegging av feriejobber for ungdom, og ser behov for større grad av 
koordinering mellom de ulike prosjektene. Dette jobber vi videre med i 2022 (se handlingsplan for 2022).
Lokale medier (Drammens Tidende) og NRK Radio og TV fanget opp de gode historiene og effekten av 
feriejobbprosjektet. 4

4 https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-oslo-og-viken/202108/DKOV98080521/avspiller#t=4m49s og God morgen - Distriktsprogram 
- Buskerud - NRK Radio
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Tiltak: Sommerskole Marienlyst/Musikalsk sommerskole på Strømsø

Målet for tiltaket var å styrke overgangen fra barneskolen til ungdomsskolen ved å tilby et lokalt 
sommerskoletilbud på Marienlyst ungdomsskole for 7.klassinger, med fokus på musikk og det å spille i band. 
Tiltaket ble gjennomført som planlagt, men ikke finansiert av områdesatsingen Strømsø 2030. 

Drammen kommune arrangerer sommerskole for hele kommune hvert år. Sommerskolen bruker blant 
annet lokalene til Marienlyst ungdomsskole. I 2021 mottok kommunen 9,5 millioner kroner fra regjeringen, 
gjennom ordningen «tilskudd til nye og utvidede sommerskoletilbud ifb. med koronapandemien».5 
Tilskuddet gjorde det mulig å forsterke sommerskoletilbudet for å gi flest mulig barn mulighet til å delta på 
gratis kurs og aktiviteter i sommerferien, etter et krevende korona-år. Tilskuddet gjorde at bandkurset ble 
tilbudt og finansiert som del av kommunens sentrale sommerskoletilbud. 

Deler av områdesatsingsmidlene som var satt av til sommerskolen ble omdisponert til tiltaket Feriejobb 
for utsatt ungdom, og brukt til å forsterke feriejobbtilbudet på Marienlyst ungdomsskole, blant annet til å 
følge opp 24 ungdommer som gjorde forefallende- og vedlikeholdsoppgaver. Se nærmere beskrivelse under 
avsnittet om Feriejobb for utsatt ungdom.

Resterende midler søkes overført til 2022, men omdisponeres til andre tiltak – se handlingsplan for 2022.

5 Innsyn -  https://innsyn2020.drammen.kommune.no/motekalender/motedag/100463727/sak/100202155 



OMRÅDESATSINGEN STRØMSØ 2030 – ÅRSRAPPORT 2021

18

Tiltak: Skolematordning 

Prosjektet bygger på vedtak fra økonomiplanen for 2020-2023 om å sette i gang en prøveordning med gratis 
skolemat på en utvalgt skole, i samarbeid med lokale leverandører. Brandengen skole, en barneskole med 
om lag 550 elever i kommunedel 7, er valgt ut som prøveskole. 

Mange barn har ikke med matpakke på skolen, og en del spiser heller ikke frokost. Flere barn i kommunedel 
7 lever i lavinntektsfamilier. Derfor vil gratis skolemat kunne forhindre at enkelte barn spiser dårligere enn 
andre. Andelen av befolkningen som lever i lavinntektshusholdninger i sonen Strømsø sentrum er nesten 
dobbelt så stor som i Drammen totalt, og mer enn tre ganger så mange barn lever i lavinntektshusholdninger 
i samme sone.  6

Brandengen skole har i 2020 og 2021 gjort forberedende aktiviteter, som medvirkningsprosesser med 
elevene, utarbeidet forslag til type mat som kan egne seg og gjennomført prøvesmaking. Skolen har 
også vært i kontakt med lokale matprodusenter og frivillige organisasjoner for å undersøke om det finnes 
ressurser i lokalmiljøet som kan bidra til prosjektets suksess. I forberedelsesarbeidet har skolen hatt 
fokus på matsikkerhet, logistikk, egnet lokale/areal for både produksjon og utlevering av mat og hvordan 
utlevering kan gjennomføres innen den tid som er avsatt til «spisefriminutt», som er 20 minutter.    

Det ble gitt nye styringssignaler for gjennomføringen av skolematprosjektet fra Hovedutvalget for oppvekst 
og utdanning, 08.08.21, saknr 58/21: 

«Gratis skolemat-prosjektet skal pilotere nye løsninger for å tilby gratis skolemat  
ved å mobilisere ulike aktører i nærmiljøet til et samarbeid om å løfte sammen. 
 Gratis skolematprosjekt følges opp som en del av områdesatsingen Strømsø 2030.»  

Det ble besluttet å ansettes en prosjektleder, da skolen ikke har ressurser til å gjennomføre et prosjekt-
arbeid for å utvikle og prøve ut ulike modeller for gratis skolemat. Prosjektleder ble ansatt i januar 2022 og 
tiltrer stillingen i mars 2022. 

Arbeidet som er gjort til nå er utført med kommunens egne ressurser. Midlene søkes overført til 2022, for 
gjennomføring av prosjektet i tråd med vedtaket i hovedutvalget for oppvekst og utdanning.

Tiltak: Dynamisk nærværstiltak  

Målet for tiltaket, som beskrevet i handlingsplanen for 2021, er å etablere et dynamisk opplæringstilbud på 
Knutepunkt Strømsø for å forebygge skolevegring, styrke gjennomføringen av ungdomsskolen og motivere 
til videre utdanningsløp. 
 
Etter en dialog og erfaringsutveksling mellom skolene og tjenestene har vi gått bort fra målet om å etablere 
et alternativt opplæringstilbud, og kommet frem til at opplæringstilbudet generelt bør ligge så nær som 
mulig opp til skolen, også rent fysisk. Vi vurderer dette som mer hensiktsmessig med tanke på inkludering 
og nærhet til fellesskapet, samt bruk av ressurser og tid. I de tilfeller der det er hensiktsmessig, kan det 
allikevel tilbys alternative opplæringstilbud utenfor skolen – for eksempel på Knutepunkt Strømsø –, men da 
som resultat av individuell kartlegging og tilrettelegging for enkeltelever.

I 2021 har vi søkt innsikt og kompetanse/informasjon for å rigge et godt tilbud for elever med høyt 
skolefravær (men fortsatt noe tilstedeværelse på skolen). Vi ønsket å utvikle en “pakke” bestående av 

6 Beboerundersøkelse for Strømsø, Byantropologene 2020
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verktøy og rutiner som skal sørge for god kvalitet og forpliktet aktivitet i arbeidet med elever som har et 
høyt skolefravær og deres familier. «Pakken» skal inneholde rutiner og verktøy for hvilke fagpersoner/
tjenester som bør kobles på, hvilke undersøkelse/kartlegging som skal/bør foreligge, beskrivelse av 
tidsbegrensede tiltak og evaluering. Både kartlegging og tiltak skal være helhetlig og omfatte skole, fritid og 
familie.  
 
Vi erfarer at det er viktig med tett involvering fra skolen. Fra oktober 2021 har vi fått med oss en pedagog/
avdelingsleder fra Marienlyst ungdomsskole i 20 % stilling. Prosjektgruppen består dermed av pedagogisk 
kompetanse fra skolen, og ansatte fra familieteam og PPT på Knutepunkt Strømsø. Vi har sammen deltatt 
på to dagers skolevegringskonferanse, og er nå i gang med ukentlige samarbeidsmøter. I første omgang 
innhenter vi informasjon for å lage en mer strukturert plan for arbeid i ovennevnte saker (elever som fortsatt 
er noe på skolen).  

Skolen jobber med å forebygge bekymringsfullt fravær som del av sitt ordinære arbeid, blant annet 
gjennom å implementere Drammen kommunes nærværsveileder. Nærvær er en av fire prioriteringer 
i sone-samarbeidet mellom Marienlyst ungdomsskole og barneskolene som «hører til» (Brandengen, 
Danvik og Åskollen). Prosjektet understøtter dette arbeidet, ved å fokusere på en gruppe som trenger mer 
tilrettelegging enn universelle tiltak. 

Vi har erfart at det er viktig å tilby de elevene som ikke er på skolen en regelmessig aktivitet, uten krav om 
skolefaglig innhold. Høsten 2021 ble en “Gaminggruppe” etablert. Den ledes av en student som har vært i 
praksis på Knutepunkt-Strømsø og nå er ansatt i 20 % stilling. Hun møter 2-3 elever (gutter) som har totalt 
skolefravær digitalt for å spille PC-spill to ganger i uka. Målet på kort sikt er å bygge relasjon til en annen 
voksen, styrke tilknytningen til samfunnet, gi mestringsopplevelser og bidra til å skape struktur på dagene. 
Målet på lengre sikt er at elevene kommer tilbake på skole eller eventuelt jobb. For disse elevene er det 
et stort gap mellom nåværende hverdag og en vanlig skolehverdag. Mye er prøvd ut av tilpasninger for å 
gi opplæring (kortere dager, tilpasset timeplan, oppgaver hjemme, skolebytte) uten at man har lyktes. Her 
tester vi ut bruk av gaming i arbeidet med fraværsproblematikk. 

Når det gjelder “Gaminggruppa” har mye av involvering skjedd gjennom kontakt med foreldre og elever i de 
aktuelle sakene. Det er også etablert noe kontakt med e-sportmiljøet i Drammen. Vi har som mål å finne 
mer ut av alternative tilbud gjennom samarbeid med frivillighet og næringslingsliv.  
 
Det er for tidlig å måle direkte effekt av arbeidet, men vi vet at fokus på bekymringsfullt fravær er styrket 
gjennom det siste året bl.a. som følge av implementering av nærværveilederen. Gjennom prosjektet har 
vi også fått et tettere samarbeid med skolen, og en felles forståelse for at ulike grupper elever trenger ulik 
type oppfølging, avhengig av «graden» av skolevegring (noe bekymringsfullt fravær – stort bekymringsfullt 
fravær – totalt fravær).

Restmidler fra 2021 søkes overført til 2022 for videre utvikling og testing av metoder for å følge opp 
bekymringsfullt fravær.
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Tiltak: Foreldreforberedende kurs

Familieteam på Strømsø, jordmortjenesten og Strømsø helsestasjon ønsker å utvikle og etablere et 
tverrfaglig foreldreforberedende kurs for førstegangsgravide, for å styrke kvinners psykiske helse i 
forbindelse med svangerskap, fødsel og barseltid. Jordmødrene avdekker mange psykososiale utfordringer 
i svangerskapsoppfølgingen, og mye av deres arbeidskapasitet går til oppfølging, videre henvisning og 
veiledning knyttet til dette. I dag finnes det verken fødselsforberedende kurs eller foreldreforberedende 
kurs for gravide i Drammen. Jordmødrene ser behov for et slikt tilbud i kommunen. Kurset tilpasses 
innbyggerne på Strømsø, der mange har sammensatte behov og levekårsutfordringer.

Kurset vil bestå av 5-6 ulike temaer knyttet til svangerskap, fødsel og barseltid. Kurset har et holistisk 
perspektiv, med innhold fra ulike faggrupper som jobber med barn og unges oppvekstsvilkår. Aktuelle 
temaer er psykisk helse, levekårsutfordringer, følelsesregulering, sinnemestring, stresshåndtering, 
tilknytning, fødselsforberedelse, ernæring og trening i svangerskap og barseltid. Kurset er et 
primærforebyggende kurs som har til hensikt å styrke foreldres psykiske helse og bidra til økt 
foreldrekompetanse på et tidlig tidspunkt for å gi barna en god start i livet. Gjennom kurset vil deltakerne 
også bli kjent med de ulike hjelpetilbudene i kommunen, noe vi håper kan bidra til at de som har behov for 
bistand vil søke hjelp. Målgruppa for kurset er førstegangsgravide i svangerskapsuke 20-30 med normal 
score på EPDS, et kartleggingsverktøy som kan avdekke depresjon forbundet med svangerskap og fødsel. 

For de ansatte som involveres vil prosjektet, både utviklingen av kursrekka og gjennomføringen av selve 
kurset, være en brobygger mellom jordmortjenesten, helsestasjonstjenesten, familieteamet og andre 
tjenester i kommunedelen. Prosjektet sees i sammenheng med prosjektet Nye familier (se neste kapittel), 
og vil bidra til å styrke overgangen mellom svangerskapsoppfølging ved fastlege/jordmor og oppfølging av 
barnet på helsestasjonen.

2021 har vært brukt til å planlegge gjennomføring. Kurset er klart for oppstart tidlig i 2022  
(se handlingsplan for 2022). 
 
I løpet av 2021 har vi etablert et samarbeid med involverte instanser og vurdert hva slags kompetanse det 
kan være hensiktsmessig å tilby målgruppen. Jordmor og familieteamet vil bli sertifisert i EPDS screening 
verktøy, som vi vil ta utgangspunkt i når deltagere rekrutteres til kurset. Screeningen vil gi et øyeblikksbilde 
på hvordan den gravide har det mht. barseldepresjon og hvorvidt den gravide har behov for tettere 
oppfølging enn hva et slikt kurs vil kunne gi.

Planleggingen i 2021 har vært finansiert av kommunale midler. Områdesatsingsmidlene søkes derfor 
overført til 2022. Budsjettet for dette tiltaket nedjusteres i tråd med faktiske behov, og resten 
omdisponeres til andre tiltak (se handlingsplan for 2022).
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Tiltak: Forsterket helsestasjon – Nye familier

Vi ønsker å innføre programmet «Nye familier» på Strømsø, tilpasset lokale behov. Nye familier er et frivillig 
hjemmebesøksprogram som tilbys i tillegg til det ordinære helsestasjonstilbudet, og innebærer en styrking 
av helsestasjonens forebyggende og helsefremmende innsats i de første årene av et barns liv. Prosjektet 
støtter opp om begge delmålene i områdesatsingens innsatsområde helse: utvikling av gode psykososiale 
miljøer og innsats for bedre folkehelse og levekår. Nye familier, som er utviklet i Oslo og basert på det 
amerikanske programmet Nurse Family Partnership (NFP), sikrer og styrker familiens helse og utvikling 
og kan føre til bedre tverrfaglig samarbeid, forebygge omsorgssvikt, vold og overgrep, og styrke barnets 
tilknytning til foreldrene. 

Målgruppa er firedelt: førstegangsfødende (overlapper med målgruppa for foreldreforberedende kurs), 
familier som får barn i Norge for første gang, adoptivforeldre og flerbarnsfamilier med utvidet behov for 
oppfølging. På Strømsø fødes det om lag 200 barn i året.

Med Nye familier begynner den tverrfaglige forebyggende innsatsen allerede i svangerskapet, for å sikre at 
familier som har behov for ytterligere oppfølging får den hjelpen de trenger så tidlig som mulig. Tidlig innsats 
kan forebygge behov for mer omfattende tiltak senere i barnets og familiens liv. 

Programmet Nye familier innebærer at helsesykepleier etablerer kontakt med familien allerede under 
svangerskapet, som et supplement til den ordinære svangerskapsoppfølgingen. Helsestasjon er i tett 
dialog med jordmortjenesten og fastlegene som følger opp de gravide for å sikre en god overgang. Målet 
er å etablere en relasjon til foreldrene allerede før barnet er født. Deretter tilbys familiene som deltar i 
programmet ekstra oppfølging i form av hjemmebesøk frem til barnet er to år. Familien følges opp av samme 
helsesykepleier i hele perioden. 

Relasjonen som etableres mellom helsesykepleier og familien er bærende i dette programmet, og gir et 
godt grunnlag for å tilby skreddersydd veiledning og tilbud om ekstra faglig tverrfaglig støtte på et tidlig 
tidspunkt ved behov. Det er mange flyttinger til og fra kommunedelen. Programmet kan hjelpe nyinnflyttede 
familier å finne fotfeste og raskt bli kjent i sitt nye nærmiljø via helsesykepleier.

I 2021 har det vært jobbet med å forankre Nye familier, da det kreves en del ressurser utover normal 
grunnbemanning på helsestasjonen for å kunne gjennomføres. Det er også gjennomført en utredning 
av behov for kompetansebehov i prosjektgruppen, som resulterte i at ansatte har startet på en 
videreutdanning som har fokus på psykisk helse hos foreldre fra svangerskapet og etter fødsel.

Vi hadde et ønske om å komme i gang med Nye familier høsten 2021, men pga. korona og omdisponering av 
ressurser til vaksinering og annen koronaoppfølging har det ikke latt seg gjennomføre.

I løpet av første kvartal 2022 er det planlagt oppstart av Nye familier i Drammen. Resterende midler fra 2021 
søkes overført til 2022. 
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Tiltak: Jobbtiltak – Jobbsjansen og norskkurs

Jobbsjansen for kvinner og norskopplæring startet opp på Knutepunkt Strømsø i oktober 2020. I oppstarts-
fasen hadde begge kursene fysisk oppmøte på knutepunktet, men gikk over til digitale møter grunnet 
COVID-19. NAV har på grunn av pandemien gjennomført flere digitale møter enn fysisk oppmøte på 
knutepunktet. Høsten 2021 kom vi i gang for fullt med fysisk oppmøte. COVID-19 gav NAV begrensinger med til 
å finne arbeidstreningsplasser, språkpraksis og lønnet arbeid i 2020 og frem til høsten 2021.

Deltakerne på Jobbsjansen for kvinner på knutepunkt Strømsø forteller på kurs at de er veldig takknemlige for 
den oppfølgingen de får fra NAV på knutepunktet. Deltakerne beskriver at det er godt å møte en veileder fra 
NAV på knutepunktet, som kan bistå dem med de forskjellige utfordringene de har i sin hverdag. De føler seg 
både sett, hørt og forstått som resultat av den helhetlige oppfølgingen som gis.

Kvinnene synes fremkommeligheten til kurset på Knutepunktet er enkel, og at det er godt å møte kvinner 
i nærområdet der de bor. Mange av kvinnene har kontakt med hverandre utover kurstid og har utvidet sine 
nettverk. Deltakerne har fått turvenner og deltar på gruppetrening og andre sosiale aktiviteter i regi av 
frivilligheten på ettermiddagstid. De benytter seg av tilbudene til Jasmin kvinnenettverk, som driver Kafé 
Jasmin på Knutepunkt Strømsø – vegg i vegg med kursrommet.

I tillegg til å kartlegge deltakernes erfaringer og kompetanse i en individuell plan, omhandler Jobbsjansen temaer som 
barn og familie, motivasjonsarbeid, økonomi, fysisk og psykisk helse, kultur, samfunn og miljø, arbeidsliv og kultur, 
velferd og verdier. Temaer og diskusjoner på kursene har bidratt til et større engasjement blant deltakerne på kurs. 
Deltakerne har forbedret sine norske ferdigheter på kurs, gjennom tett jobbsøkerkurs kombinert med norskopplæring 
to dager i uken. Mange føler seg inkludert og synes det er godt å ha noe/noen å gå til hver dag. Da stortingsvalget 
var tema høsten 2021, opplyste kvinnene på kurs at de aldri hadde stemt ved et valg før, fordi de ikke kjente til 
partiprogrammet til de ulike partiene og hva de sto for. Etter ha jobbet med temaet aktivt gjennom presentasjoner og 
statsministertaler fra deltakerne, stemte kvinnene som har stemmerett ved stortingsvalget for første gang.

Jobbsjansen for kvinner og norskopplæring hadde oppstart med 10 deltakere og har hatt løpende opptak 
ettersom flere kom i tiltak eller arbeid. Per januar 2022 følger Jobbsjansen opp 21 deltakere på knutepunktet. 
18 deltakere får norskopplæring. Begge kursene har deltakere med tilknytning til Strømsø.

Jobbsjansen for kvinner har bidratt til å bedre levekårene for vanskeligstilte på Strømsø ved at flere har blitt 
økonomisk selvhjulpne. Gjennom Jobbsjansen har så langt 7 kvinner fått arbeid (50-100 % ansettelse), 5 
kvinner er i tiltak (hvor av en tar førerkort klasse D), én har påbegynt videregående opplæring og én har begynt 
grunnskoleopplæring. Per nå jobbes det med å få avklart 4 deltakere til arbeidstrening med mulighet for ansettelse. I 
tillegg vurderes det om en skal påbegynne utdannelse innen blomsterdekoratørfaget med oppstart i januar 2022.

Brukermedvirkning har stått sentralt hos Jobbsjansen for kvinner. Jobbsjansen har vært opptatt av deltakerne på 
kurs skal ha en medvirkning i utvikling sin aktivitetsplan. Kurset er basert på «hjelp til selvhjelp-prinsippet» og er 
lagt opp ut ifra brukernes behov og interesser. Det har også vært arena for informasjons- og kompetansedeling.

Jobbsjansen har i forbindelse med jobbtiltakene samarbeidet aktivt med kommunens kompetanseteam 
levekår, Strømsø helsestasjon og Jasmin Kvinnenettverk på Knutepunkt Strømsø. Vi har tillegg hatt samarbeid 
med frivillige organisasjoner som Kirkens bymisjon (Kvinner i Sentrum), Redd barna, Røde kors, Norsk 
folkehjelp, Turistforeningen og Fjell kirke.

I 2022 vil vi i samarbeid med deltagerne på Jobbsjansen og norskkurs, vurdere hvilke behov det er for 
ytterligere tema eller andre typer kurs eller samarbeid for denne målgruppen. 
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Tiltak: Nærmiljøtiltak

Områdesatsingen er fortsatt i en tidlig fase, og det vil ta tid å komme i gang med de større satsingene 
innenfor alle innsatsområdene på Strømsø. Som et strategisk verktøy for å skape eierskap, engasjement 
og oppmerksomhet rundt områdesatsingen vil vi gjennomføre ulike midlertidige aktiviteter i området. 
Gjennom dialog med innbyggere oppstår ideer og muligheter som kan berike områdesatsingen. Nytenkning, 
kreativitet og lek åpner for diskusjoner, viser muligheter, utfordrer etablerte holdninger og skaper initiativ. 
Det er viktig at innbyggere opplever å bli tatt på alvor, ved at de ser resultatene av innspill de gir underveis. 
Ved å vise fleksibilitet og følge opp initiativ fra innbyggere og lokale foreninger som oppstår i løpet av året 
kan vi vise synlige resultater raskt. 

Det har blitt gjennomført flere store og små tiltak, aktiviteter og arrangementer i løpet av 2021.  Alle etter 
innspill fra tjenestene på knutepunktet som møter kommunedelens innbyggere direkte, eller fra lag og 
foreninger, gjennom Facebook-siden vår, besøkende på knutepunktet og innbyggere generelt. De fleste av 
aktivitetene har vært raskt igangsatt, med en kort prosjektperiode. Andre har krevd større prosjektgrupper 
med samarbeid på tvers og lenger forarbeid. Her følger eksempler på tiltak:
• Under nedstenging har det vært krevende for barselgrupper å møtes inne, derfor arrangerte vi en quiz 

de kunne løse mens de gikk på tur sammen. Da dette kom som en invitasjon fra helsestasjonen var det 
lettere å bli med på, og det førte til at flere fikk etablert et nettverk selv under en pandemi. 7 grupper 
(med 3-7 deltakere per gruppe) var registrert.

• «Startposene» som vi begynte å lage i 2020 ble videreført i 2021. Dette er startposer med klær til babyer 
som helsestasjonen deler ut til nybakte foreldre når de ser at det er behov for det. Klærne får vi fra 
Kirkens bymisjons «Gi det videre» og «Skattekammeret». Jasmin Kvinnenettverk syr posene i sin systue. 
Tiltaket har spredd seg til andre kommunedeler. Innbyggere har også blitt kjent med tilbudet, og donerer 
klær direkte til startposene. Hensikten med startposene er å gi en god start til nybakte foreldre, der det 
i vår tid er mye fokus på alt av klær og utstyr man «må» ha når man får barn. Mange på Strømsø har ikke 
økonomi til dette utstyrspresset, og startposene kan kanskje ta bort noen av bekymringene og stresset i 
en allerede usikker periode i livet. I 2021 fikk 9 familier en slik gave til sitt nyfødte barn. 

• Det var planlagt en bydelsdag på Knutepunkt Strømsø i 2021, men pga pandemi ble dette utsatt. Vi 
gjennomførte i stedet en aktivitetsdag for barn på Strømsø. «Barnas dag på Strømsø» tilbød en rekke 
gratis aktiviteter for barn og familier i nærmiljøet (eksempelvis hesteridning, sykkelverksted, rebusløp, 
eventyrstund, kanopadling og kunstverksted), i samarbeid med lag, foreninger og nærutvalget. 570 
personer var innom.

• I samarbeid med nærutvalget arrangerte Knutepunkt Strømsø ryddeaksjonen «Hold Strømsø rent», med 
gratis utdeling av hansker og søppelposer flere steder i kommunedelen.

• For de voksne innbyggerne har vi arrangert et foredrag i anledning Verdensdagen for psykisk helse. 
Arrangementet var fulltegnet, med 30 deltakere.

• Vi har gjennomført to sykurs med 10 deltakere.

• Innbyggertorget har invitert til informasjonsmøter om rettigheter rundt det å leie bolig og prosessen for å 
lage ny kommuneplan i Drammen kommune (15 deltakere).

• Vi har gjennomført førstehjelpskurs for 18 foreldre.
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• Under arrangementet «Møt en levende bok» kunne de 20 innbyggerne som deltok «låne» en person for å 
snakke om et valgt tema. 

• Vår egen utlånsentral i samarbeid med Kirkens Bymisjon har også så vidt startet opp i 2021.

 For å nå flere innbyggere på Strømsø har vi i flere runder brukt målrettede annonser på Facebook, som 
også har blitt oversatt til de seks vanligste språkene i kommunedelen. Dette ble gjort blant annet med 
informasjon om Sommerskolen, fritidskortet og tilskuddsordningen i kommunedel 7. Knutepunkt Strømsø 
lager også et eget nyhetsbrev for kommunedel 7. Her informeres det om kommunale tjenester, kurs og 
arrangementer, tilbud på knutepunktet og informasjon fra våre naboer/samarbeidspartnere. 

Gamle Strømsø skole som en kulturarena er nytt for innbyggerne på Strømsø, og de fleste vi har møtt 
på våre aktiviteter og arrangementer kan fortelle at det er hyggelig å se at deres del av kommunedelen 
blomstrer og kan tilby spennende arrangementer. Innbyggerne har også fått oppleve at kommunen tar 
deres ønsker på alvor og gjør noe med det ganske raskt. Det har skapt gode relasjoner og tillitt mellom 
innbyggerne og kommunalt ansatte. 

Det er krevende å åpne noe nytt og skulle gjøre stedet og dets aktiviteter kjent. Mye tid har blitt brukt til 
markedsføring av arrangementer og aktiviteter. Det er en kjensgjerning at man enklest når de ressurssterke 
og de som roper høyest. Derfor har det vært et stort arbeide å nå de vi faktisk ønsker å nå. Noen ganger har 
man lyktes, og andre ganger ikke.

En del planlagte aktiviteter og arrangementer har blitt satt på vent, pga restriksjoner under pandemien 
og kapasitet blant de ansatte, for eksempel bydelsdag og stormøte med bydelsnettverket. Åpent hus for 
barselgrupper har også blitt utsatt. 

Medvirkning har skjedd på uformelle arenaer der vi har møtt og snakket med innbyggere og ansatte – som 
alle arrangementene på knutepunktet. Ofte har våre inntrykk og ideer blitt bekreftet av andre tjenester, lag 
og foreninger som også møter innbyggere i kommunedel 7. 

Barnas dag på Strømsø. Foto: Drammen kommune Sykurs. Foto: Drammen kommune 
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Lag, foreninger og andre organisasjoner har vært viktige bidragsytere i mye av det vi har arrangert, for 
eksempel til Barnas dag og førstehjelpskurset. Kirkens Bymisjon, Røde Kors, Jasmin kvinnenettverk, 
Forandringshuset er noen av foreningene vi samarbeider med. Deler av vårt arbeid består av å holde oss 
oppdatert på andres tilbud, og organisasjonene som holder til/har tilbud på Strømsø er våre viktigste 
samarbeidspartnere. Vi jobber alle for de samme innbyggerne og har det samme målet!
Noen ganger kan det være utfordrende å samarbeide med noen utenfor det kommunale apparatet. 
Det handler om tjenestevei og myndighet og vi i kommunen kan nok oppleves som byråkratiske og 
omstendelige i våre prosesser. Andre kan være vant til «å bare gjøre det», mens hos oss tar det noe lengre 
tid. En annen utfordring i samarbeid med andre har vært «kampen» om innbyggerne. Misforståelser 
og dårlig kommunikasjon har ført til situasjoner der andre aktører opplever at Knutepunkt Strømsø 
tilbyr konkurrerende aktivitet, istedenfor å samarbeide om tilbudet. Ofte har dette løst seg med god 
kommunikasjon. 

Tilskuddsordning til nærmiljøtiltak
Områdesatsingen skal blant annet 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 (innsatsområde bo- og nærmiljøkvaliteter). Satsingen skal i sin helhet 
bidra til å utjevne sosial ulikhet på Strømsø. 

To av områdesatsingens mål for 2021 er å «gjøre områdesatsingen kjent og skape eierskap blant innbyggere 
og lokale aktører» og å «vise synlige resultater raskt, basert på lokale behov». Som en del av arbeidet for å 
nå disse målene vedtok Formannskapet 21.10.21 å pilotere en tilskuddsordning for nærmiljøtiltak. 
Formålene med tilskuddsordningen er å:
• skape lokalt engasjement og dugnadsinnsats og styrke innbyggernes tilhørighet til nærmiljøet og 

kommunedelen
• legge til rette for åpne og inkluderende møteplasser
• styrke fysiske og sosiale nærmiljøkvaliteter i kommunedelen 

Tilskuddsordningen retter seg mot frivillige og andre aktører som ønsker å gjennomføre sosiale, fysiske og 
allmennkulturelle tiltak som bidrar til å skape inkluderende og trygge nærmiljøer i kommunedel 7. Med en 
lavterskel tilskuddsordning søker vi også å mobilisere ressurser i nærmiljøet, og identifisere nye potensielle 
samarbeidspartnere til det videre arbeidet med områdesatsingen.

Første utlysning ble publisert 1.oktober 2021. Lag, foreninger, sameier, borettslag, kultur – og næringsaktører 
kunne søke på inntil 30 000 kroner til fysiske, sosiale eller kulturelle tiltak som fremmet aktivitet og 
felleskap. Vi mottok 22 søknader på til sammen 497 335 kroner. Det ble blant annet søkt midler til å holde 
konserter og utstillinger, fysiske utbedringer i et sameie, aktivitetsfremmede utstyr til skoler, FAU og 
elevråd. Nærutvalget i kommunedel vurderte søknadene og ga en uttalelse, før en komité av ansatte 
i administrasjonen fullførte saksbehandlingen. Alle søknader ble vurdert å fylle kriteriene i henhold til 
retningslinjene. Det ble delt ut 300 000 kr fordelt på 18 søkere. Tiltakene skal gjennomføres innen 30.juni 
2022, før  ordningen evalueres og vurderes videreført. 
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Tiltak: Grønn profil

Det er få grønne lunger i kommunedel 7. 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. Dette området, 
som for lang tid siden var en skolehage, men som de senere årene har ligget brakk, er nå revitalisert som 
«Strømsøhagen». Strømsøhagen utvikles til hele Strømsøs egne hage – en aktiv og god uteplass som legger 
til rette for naturopplevelser, bynært friluftsliv og urban dyrking.

Planene for 2021 inkluderte prosjektering og etablering av støyskjerming mot de tungt trafikkerte 
veiene som omgir hagen, etablering av digitale fuglekasser, insekthotell og bikuber, videreutvikling av 
pallekarmene og parsellene, tilrettelegging for aktiviteter og arrangementer gjennom opplegg for strøm, 
internett og vanntilførsel, prosjektering og etablering av platting (eventuelt med grillhytte) og ferdigstilling 
av digital installasjon for visualisering av luftkvalitet. 

Det har vært stor aktivitet i hagen i 2021. Pallekarmtilbudet til naboer ble utvidet i 2021, til å inkludere om 
lag 25 familier/dyrkere. Det gode samarbeidet med Drammen hagelag fortsetter. De har egne pallekarmer 
til inspirasjon og læring, arrangerer planteloppemarked og deler kunnskap og erfaringer med de andre 
dyrkerne på dugnads- og sosiale samlinger i hagen. Kafé Jasmin høster egendyrkede grønnsaker og urter 
som de bruker i maten de serverer på knutepunktet. Et sitteområde omkranset av klatreplanter ble et 
naturlig samlingspunkt i sommerhalvåret. Dette er et enkelt skritt i retning av en eventuell fast installasjon 
som platting/grillhytte. Hengekøyer blir også flittig brukt. Barnehager i nærmiljøet har satt og høstet poteter 
i den lille potetåkeren.
 
Vi har fått to bikuber i hagen, med et eget område satt av til eng. Birøkter er tilgjengelig for innbyggere som 
vil lære om birøkt, og demonstrerte faget til nysgjerrige deltakere på Barnas dag. 

Muligheten for å sette opp digitale fuglekasser er utredet, men viser seg å være mye mer komplisert enn 
først antatt. 

Støyskjerm rundt Strømsøhagen er fortsatt på prosjekteringsstadiet. Etter fysisk befaring og involvering av 
relevante fagmiljøer i kommunen (Drammen Eiendom, utvikling og infrastruktur og samferdsel, vei og park) 
høsten 2021, fortsetter prosjekteringen våren 2022. 



OMRÅDESATSINGEN STRØMSØ 2030 – ÅRSRAPPORT 2021

27

Samling i Strømsøhagen. Foto: Drammen kommune
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Digital installasjon visualiserer luftkvalitet
I Strømsøhagen er vi godt i gang med 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, med data fra luftmålere. 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 gjennomføres i samarbeid 
med Arrow, som del av prosjektet «How happy is Drammen?», firmaet MAGR, oppstartsbedriften Skynja og 
deres rådgiver i Total Innovasjon, Drammen Eiendom, HR-prosjekt, arkitektfirmaet DRMA, Haandverkerne 
og de kommunale virksomhetene byggesak, digital transformasjon og medsinskfaglig virksomhet.

Det har vært stor aktivitet i prosjektet i 2021, men det har tatt lenger tid enn forutsett, og kostnadene 
har blitt høyere enn budsjettert. Fremdriften har blitt påvirket av korona som skapte forsinkelser for 
metalleveransen og det har vært lang saksbehandlingstiden i byggesaksavdelingen i Drammen kommune. 
Utfordringen med å utvikle noe som ikke er laget tidligere, er at det ikke finnes en ferdig mal. I prosjektet 
har vi vært tett på fra idé til utforming av design og den tekniske produksjonen, samtidig som vi har arbeidet 
med å få på plass nødvendige tillatelser og infrastruktur. 

Potethøsting i Strømsøhagen. Foto: Drammen kommune
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Det har vært nødvendig å følge alle ledd i prosessen tett, spesielt fordi våre samarbeidspartnere på Gjøvik 
er en ung oppstartsbedrift. Den digitale installasjonen nærmer seg ferdigstillelse, og kommer på plass tidlig 
i 2022.

Installasjonen kommer i sluttfasen av prosjektet Smart City Drammen, som også har vært del av 
forskningsprosjektet iFLINK - Innovativ måling av luftkvalitet med mikrosensorer i norske kommuner. Den 
digitale installasjonen ble presentert på iFLINKs sluttkonferanse 27.september 2021 7, og på Bedre Byluft-
forum (BFF) 4.november 2021. 8 Prosjektet har også blitt presentert i ulike fora internt i Drammen kommune. 

For å gjøre installasjonen mest mulig forståelig og brukervennlig i undervisningsøyemed, samarbeider vi 
med Danvik skole. Vi har presentert planene for installasjonen og viktigheten av luftkvalitet for om lag 
60 6.klassinger. Elevene vil følge prosessen med å montere installasjonen i Strømsøhagen, de skal teste 
funksjonalitet og kvalitetssikre informasjonsmateriellet som lages. 

Resterende midler på tiltaket Grønn profil søkes overført til 2022. Plan for bruk av midlene i 2022 foreligger.

7 https://iflink.nilu.no/wp-content/uploads/sites/10/2021/06/20210922_Agenda-iFLINK-sluttm%C3%B8te.pdf 
8 Bedre byluftforum - Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no)

Blomsten på knutepunkt Strømsø
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Tiltak: Kaféutvikling

Målet for 2021 var å ferdigstille kafeen. Det er gjennomført som planlagt. Vi har kunnet svare ut behov for 
har oppstått etter at kafeen er tatt i bruk og fylt med gjester, i dialog med ansatte og brukere av kafeen. Det 
er for eksempel lagt til rette for flere sitteplasser, slik at lokalene lettere kan brukes av lag og foreninger 
og til møtevirksomhet. Kafeen blir besøkt av gjennomsnittlig 30 personer hver dag, selv i perioder med 
nedstengninger. Ansatte med arbeidsplass på knutepunkt Strømsø er den største brukergruppa. Jasmin 
kvinnenettverk bruker kafeene aktivt som møteplass.

Innbyggere synes møteplassen er koselig og moderne. Den oppleves ikke som et typisk kommunalt bygg 
med sine moderne farger og møbler. Mange har minner fra selv å ha gått på skole i lokalene den gang 
knutepunkt Strømsø var Strømsø skole, og syns det er gøy å komme tilbake. Ved å ha skjermer i alle rom, 
og mulighet for tilkobling har det vært meget populære rom å låne både under og etter pandemien. Det er 
stort press på lån av gratis lokaler i kommunen, og det er stor etterspørsel etter å låne både kafeen og de to 
tilliggende møterommene. 

Selv om det har vært krevende å åpne en møteplass og et innbyggertorg under en pandemi, ser vi at 
flere og flere innbyggere finner veien til tjenestetilbudet på knutepunktet. Når man skal på fireårskontroll 
på helsestasjonen, kan man stikke innom Kirkens Bymisjon for å låne sykkel til storesøster som skal ha 
sykkeldag på skolen, få hjelp fra innbyggertorget til å laste opp fritidskortet til storebror som har begynt på 
fotball, og spise lunsj i kafeen eller i Strømsøhagen.

Det er kun en liten sum som står igjen på tiltaket, som skyldes forsinkede fakturaer. Midlene søkes overført 
til 2022.

Café Jasmin. Foto: Drammen kommune
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Tiltak: Gymsal – rehabilitering og innkjøp av utstyr 

Som del av å utvikle Knutepunkt Strømsø til en attraktiv møteplass i nærområdet, skal den gamle gymsalen 
pusses opp og forvandles til en allsidig arena for kultur og aktivitet, basert på lokale behov. Målet for gym-
salen er at den skal legge til rette for ulike typer kulturaktiviteter, større møter, kurs og sosiale sammen-
komster, mulighet for flere parallelle aktiviteter i ulike deler av bygget med aktiviteter for alle fra 0–100 år.

For å avdekke hvilke behov og ønsker det er tilknyttet, utstyr, aktivitets- og møteplasser i gymsalen, ble det 
i 2021 gjennomført medvirkningsaktiviteter i form av spørreundersøkelse og samtaler. Vi har vært i kontakt 
med frivillige- og humanitære organisasjoner, tros- og livssynsforeninger, idrettslag, skoler og barnehager, 
kulturforeninger og kommunale tjenesteytere i kommunedel 7. Medvirkningsprosessen viser at det er behov 
for et selskapslokale for større kulturelle markeringer, sosiale aktiviteter og barnebursdager. Det er mange 
store familier som bor i små og trange boliger. Et slikt tilbud vil bidra til økt sosialt samvær og inkludering i 
kommunedelen. Frivillige- og humanitære organisasjoner ønsker å kunne tilby sine medlemmer yoga, dans 
og andre fysiske aktiviteter. Aktivitetene vil være spesielt rettet mot kvinner, barn og unge som ikke deltar i 
organisert idrett. Det er et stort behov for mindre teater- og musikkscener for amatørteater og konserter.     

Det er utarbeidet en avtale med virksomhet for Idrett og kulturaktiviteter, som forvalter bruken av kommunale 
gymsaler. Som et bidrag til å nå målene i områdesatsingen, får Knutepunkt Strømsø disponere gymsalen på 
dagtid, samt cirka 50 % på kveldstid. Med det kan tilby et bredt aktivitetstilbud for de ulike målgruppene og 
beboerne i kommunedel 7. Resterende 50 % kveldstid er tildelt organisert idrett i Drammen kommune.

Byggesaksavdelingen i Drammen kommune har etter en forhåndskonferanse og søknad om rehabilitering 
av gymsalen, vurdert at det forelagte forslaget fra Knutepunkt Strømsø ville medføre fullverdig søknad om 
bruksendring. Konseptet ville medføre omfattende forprosjektering knyttet til brann, støy, parkering og 
TEK 17. Dette blir svært kostnadskrevende for Drammen kommune, og vil ikke være mulig å gjennomføre 
innenfor nåværende kommuneøkonomi. Framfor å bygge om gymsalen slik prosjektet i utgangspunktet 
ønsket, legges det nå vekt på å vedlikeholde bygningsmassen og gjøre den mer innbydende. Fremdrifts-
planen for vedlikeholdsarbeidet tilsier at vi kan åpne for aktiviteter til innbyggerne i kommunedel 7 innen 
sommeren 2022. 

Gjenstående tildelte midler til prosjektet fra områdesatsningen i 2021 søkes overført til 2022.  Midlene vil 
benyttes til rehabilitering av alle overflater, installasjon av internett, innkjøp av utstyr til ulike aktiviteter, 
som teleskoptribune, treningsutstyr, lydanlegg og nødvendig oppgradering av belysning og el-tavle.  

Tiltak: Innbyggerinvolvering og kunnskapsutvikling 

Medvirkning er en av pilarene i drammensmodellen: Det skal være enkelt å medvirke og interessant å 
delta i utviklingen av kommunen. Alle prosjektene og tiltakene som beskrives i årsrapporten er basert på 
involvering- og medvirkningsaktiviteter, for å sikre at løsningene utvikles for å løse reelle, lokale behov. 
I tillegg tas det overordnede grep i områdesatsingen for å legge til rette for gode og hensiktsmessige 
medvirkningsprosesser, blant annet ved å teste ut innovative involveringsmetoder til den lokaldemokratiske 
verktøykassa. Vi planla også å gjennomføre Barnetråkk i 2021. 

I oppstartsfasen av områdesatsingen er kunnskapsutvikling også et viktig tema. I 2021 planla vi blant annet 
å ferdigstille nullpunktsanalysen med oppdaterte levekårsdata fra SSB og å gjennomføre en analyse av 
flyttemønstre og bopreferanser.
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Pandemisituasjonen har gjort det krevende å involvere innbyggerne i like stor grad som vi hadde ønsket og 
planlagt. I løpet av året har vi også avdekket behov for å styrke områdesatsingens kapasitet til å planlegge, 
gjennomføre og følge opp medvirkningsaktiviteter mot ulike målgrupper i nærmiljøet. I 2022 ansettes derfor 
en prosjektmedarbeider i 50 % stilling, med særlig ansvar for medvirkning.

Som del av transformasjonsprosjektet på Tangenkaia gjennomførte utbygger i 2021 en digital 
spørreundersøkelse blant innbyggere (og andre aktører) i nærmiljøet. 9 Området overlapper i stor grad 
med områdesatsingens nedslagsfelt, og bidrar til kunnskapsgrunnlaget for Strømsø 2030. Flere resultater 
fra undersøkelsen kan være aktuelt å følge opp som del av områdesatsingen. Det er uttalt ønske om 
samarbeid på Tangenkaia fremover, særlig om midlertidig aktivitet i utviklingsperioden. Koordinator for 
områdesatsingen er involvert i prosjektgruppe for områdeplan for Tangenkaia.

Teste ulike metoder for medvirkning
Drammen kommune tester det digitale medvirkningsverktøyet Decidim, først i medvirkningsprosesser 
knytta til kommuneplanens samfunnsdel tidlig i 2021. Områdesatsingen følger testprosessen tett, men har 
ikke tatt Decidim i bruk til konkrete prosesser ennå. I 2021 vurderte vi å teste deltakende budsjettering av 
nærmiljøtiltak, men hadde ikke kapasitet til å følge opp og mobilisere det nødvendige apparatet i andre 
deler av kommuneorganisasjonen. I stedet valgte vi å pilotere en lavterskel tilskuddsordning (se eget 
avsnitt under Tiltak: Nærmiljøtiltak). Deltakende budsjettering kan bli aktuelt på sikt.

9 https://www.tangenkaia.no/_files/ugd/e7f77c_41fae59cd39f470bb2bb51e84ce18bc3.pdf

Drømmer for Strømsø.  
Foto: Drammen kommune

In Search of Democracy 3.0. 
 Foto: Drammen kommune
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I juni og august 2021 testa vi en helt ny type medvirkningsmetode i samarbeid med Østfold Internasjonale 
Teater: Som del av konferansen Kulturytring Drammen gjennomførte Østfold Internasjonale Teater første 
del av den interaktive forestillingen «In Search of Democracy 3.0», med en installasjon der profesjonelle 
illustratører tegner folks drømmer for byen. På Strømsø torg tegna de forbipasserendes drømmer for Strømsø. 
Tegningene ble hengt opp i en installasjon. De sammenstilles også i en fargeleggingsbok, de kan stilles ut, eller 
omformes til et veggmaleri. Dette følges opp videre i 2022. Innbyggerrepresentanter fra nærutvalget, ansatte 
fra Knutepunkt Strømsø og medlemmer i Jasmin kvinnenettverk bidro som vertskap for installasjonen, for 
å komme i kontakt med folk som kom forbi. Forestillingen traff mange målgrupper – blant annet barn, unge, 
voksne, eldre og personer med nedsatt funksjonsevne. Unge kunstnere i talent utviklingsprogrammet DEMO 
dokumenterte konferansen, og lot også sine egne drømmer for Strømsø tegnes.

I 2021 er det etablert godt samarbeid med engasjerte lærere og ledere ved Drammen videregående 
skole, som ligger midt i kommunedel 7. En av samarbeidsplanene er å arrangere en bærekraftskonferanse 
med gründercamp for elever ved Drammen vgs og Marienlyst ungdomsskole, der Drammen kommune 
v/områdesatsingen Strømsø 2030 er oppdragsgiver og leverer problemstillingen/utfordringen til 
gründercampen. Dette er en ny måte å involvere ungdom i nærmiljøutvikling. På gründercampen vil 
elevene jobbe med en reell case som handler om transformasjon av et uteområde i nærmiljøet til en 
attraktiv møteplass for ungdom – både i form av midlertidig aktivitet og mer etablerte installasjoner på 
lengre sikt. Innspill som handler om midlertidig aktivitet vil bli fulgt opp og kunne virkeliggjøres gjennom 
områdesatsingen. Slik vil elevene erfare demokrati og medborgerskap i praksis, og kunne se konkrete 
resultater av innspillene sine. Planleggingen av arrangementet begynte høsten 2021, foreløpig finansiert av 
kommunale midler. Konferansen er blitt utsatt på grunn av korona, men gjennomføres høsten 2022.

Barnetråkk ble til Småspor 
Som del av utviklingen av kunnskapsgrunnlaget for områdesatsingen ønsket vi å gjennomføre «Barnetråkk» 
på Strømsø i 2021. Barnetråkk ble planlagt og forberedt første halvår 2021. Prosjektet skulle gjennomføres 
i samarbeid med skolene i kommunedelen høsten 2021, knyttet til den nye læreplanen, som fastslår 
at elevene skal erfare demokrati og medborgerskap i praksis. Dessverre viste prosjektet seg umulig å 
gjennomføre i år. Det har blitt stoppa av streik, smittevernsrestriksjoner og personvernproblematikk rundt 
innlogging på barnetråkk.no, nettsida for registrering av resultater. Vi har som mål å få til et samarbeid med 
skolene om gjennomføring i 2022.

I samarbeid med barnehagelærerutdanningen ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) og tre lokale 
barnehager har vi i stedet gjennomført prosjektet «Småspor», som gir lignende informasjon som Barnetråkk, 
men er tilpasset barnehagebarn. Studenter har kartlagt og analysert barnehagebarns bruk av sitt nærmiljø, 
og skrevet prosjektoppgave om det. De har blant annet gjennomført foreldreundersøkelser, ti-på-gata-
samtaler med barnehagebarn, befaringer og analyser av kart, som illustrert i figur 1:
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Figur 1: Metoder benyttet i Småspor

Dataene ble samlet inn i november og desember 2021, og analysen ferdigstilles og presenteres i februar 
2022. Foreløpige funn inkluderer ønsker om:
• Ugangsprosjekt 10 for barn, for å synliggjøre barnekunst

• Skateparken under motorveibrua: Ubrukte områder blir gjort om til familiepark,  
med lekeapparater, benker og skjerming mot trafikk

• Lekemuligheter på Strømsø torg

• Benker, gjerder, lys og grillmuligheter

• Hverdagslekeplasser: Små oaser på veien, plasser som ikke må oppsøkes, 
men som gir pauser i hverdagen

Vi ser umiddelbart at innspillene så langt bekrefter innspill og ønsker som vi kjenner fra andre fora, og som 
det vil være naturlig å følge opp i 2022 og videre. 

Nullpunktsanalyse
Levekårsdata fra SSB oppdateres og kan bestilles annethvert år. Tall for 2020 skulle vært tilgjengelig våren 
2021, men ble forsinket. Tallene leveres trolig våren 2022. Analysen fullføres når tallene er tilgjengelig.

Sosiokulturell stedsanalyse
I 2021 har vi kartlagt behovet for ytterligere analyser for å supplere det eksisterende kunnskapsgrunnlaget, 
og identifisert et behov for en sosiokulturell stedsanalyse som inneholder en kartlegging og analyse der 
både demografiske, sosiokulturelle og fysiske dimensjoner på Strømsø sees i sammenheng, for å forstå 
stedets nåværende situasjon og fremtidsmuligheter. Analysen vil brukes som utgangspunkt for utforming 
av strategiske tiltak og for vurdering av måloppnåelse og evalueringer av områdesatsingen. Analysen vil 
også være relevant for andre deler av kommunens arbeid med stedsutvikling på Strømsø. 

10 «Ugang» = blanding av ugagn og undergang – referer til et større graffitiprosjektet  
som har gitt Drammen en rekke veggmalerier og dekorerte underganger (https://ugangprosjektet.no/)
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Stedsanalysen skal oppfylle kravene til sosiokulturell stedsanalyse som beskrevet i FutureBuilts kriteriesett 
for sosial bærekraft, for også å kunne brukes av potensielle FutureBuilt-prosjekter i det aktuelle området.
Høsten 2021 ble det gjennomført en anskaffelsesprosess for en sosiokulturell stedsanalyse. Oppdraget 
starter opp i februar 2022.

Analyse av flyttemønstre og bopreferanser
Det var planlagt en analyse av lokale data fra undersøkelsen om flyttemønstre og bopreferanser som ble 
gjennomført i Drammen kommune i 2019. I løpet av 2021 har Buskerudbyen fått gjennomført en tilsvarende 
undersøkelse (om bopreferanser). Det er mer aktuelt å analysere de oppdaterte dataene når de foreligger 
(planlagt våren 2022). Dataene vil gjøres tilgjengelig for leverandør av den sosiokulturelle stedsanalysen 
som gjennomføres våren 2022, før de eventuelt analyseres nærmere på lokalt nivå av interne ressurser i 
kommunen.

Nærutvalget
Som del av Drammen kommunes satsing på lokaldemokrati, er det opprettet nærutvalg i hver av de 
ti kommunedelene. Nærutvalget består av tolv medlemmer; fire politikere og åtte innbyggere fra 
kommunedelen, og skal bidra til å utvikle attraktive nærmiljø som ivaretar særpreget ved den enkelte 
kommunedel og der lokale saker gjøres kjent for folkevalgte og kommunens sentrale ledelse. Nærutvalget 
i kommunedel 7 ble etablert tidlig i 2021, og har gjennom året vist stor interesse for byutviklingsprosessene 
på Strømsø. Nærutvalget vil være en viktig samarbeidspartner for områdesatsingen i årene som kommer. 
I 2021 har nærutvalget fått innledende informasjon om områdesatsingen, og bidratt i vurderingen av 
søknadene om nærmiljøtilskudd (se avsnittet Tiltak: Nærmiljøtiltak).

Størstedelen av de resterende midlene under tiltaket «Innbyggerinvolvering og kunnskapsutvikling» fra 
2021 er allerede bundet opp til innkjøp av levekårsdata fra SSB og til anskaffelse av den sosiokulturelle 
stedsanalysen. Vi søker derfor om overføring av midlene til 2022.

Tiltak: Følgeevaluering 

Våren 2021 ble det gjennomført en konkurranse for å anskaffe følgeevaluering for Knutepunkt Strømsø. 
Hensikten med følgeevalueringen er å bidra i videreutvikling av lokale knutepunkt, ved å identifisere styrker 
og utfordringer knyttet til konseptet. I tillegg skal følgeevalueringen bidra til å belyse hvordan organisasjons- 
og ledelsesformen ved Knutepunkt Strømsø påvirker utviklingen av knutepunktkonseptet. Det settes da 
særlig fokus på utvikling av gode, tverrfaglig sammenhengende tjenester, og dialog med og utvikling av 
samarbeid med innbyggere, lag og foreninger. Anskaffelsen ble gjennomført som en konkurranse med 
forhandlinger, og det ble inngått avtale med Byantropologene.  
 
Metode: Det tas utgangspunkt i aksjonsforskning i følgeevalueringen, med løpende evalueringer, 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 etablerings- og utviklingsarbeidet. 
Aksjonsforskning kan defineres som en demokratisk og deltakende tilnærming til kunnskapsutvikling. Den 
bringer sammen aksjon og refleksjoner, teori og praksis med den hensikt å utvikle praktiske løsninger på de 
områder som utforskes. Aksjonsforskning handler om å forske med, og ikke bare om eller på. 
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Aktiviteter høsten 2021: Det ble gjennomført en rekke aktiviteter i samspill med Byatropologene gjennom 
høsten.  
• Deltagende observasjon i aktiviteter med innbyggere og medarbeidere på Knutepunkt Strømsø.   

• På-gata-intervju på og rundt Knutepunkt Strømsø

• Verksted om visjoner og verdier på felles samling for alle medarbeidere i virksomheten. Hvor står vi og 
hvor går vi? Gruppeoppgaver og plenumssamtaler, som gir innsikt både til den enkelte, virksomheten og 
følgeevalueringen. 

• Dybdeintervju med sju ansatte og noen nære samarbeidspartnere  

• Fokusgruppeintervju med fagansvarlige/utviklingsagenter i virksomheten 

• Analyseverksted med fagansvarlige/utviklingsagenter i oktober  

• Analyse av innsikt/kvalitative data 

 
I 2021 ble det prioritert å anskaffe og starte opp følgeevaluering med aksjonsforskning som metode som 
beskrevet over. I tillegg var det planer om å teste ut analyseverktøy for måling og metodikk for utvikling av 
gode tverrfaglige og sammenhengende innsatser. Denne aktiviteten måtte utsettes på grunn av kapasitet 
og den pågående pandemien. Tiltaket vurderes for gjennomføring i 2022, og midlene søkes derfor overført.  
 
Positive effekter for innbyggerne: Følgeevalueringen har gjennom aktivitetene bidratt til at innbyggere 
som benytter Knutepunkt Strømsø har fått dele sine inntrykk og erfaringer. Denne innsikten har blitt 
formidlet tilbake til virksomheten. I tillegg har følgeevalueringen bidratt til refleksjon, innsikt og samtaler 
på tvers av faggruppene, og slik bidratt til å bygge felles forståelse og gode relasjoner på tvers av 
fagtilhørighet. Dette kan igjen bidra til bedre tverrfaglig sammenhengende tjenester for innbyggerne og mer 
involvering av innbyggerne i utviklingen av tjenestene.  
 
Intern organisasjons- og kulturbygging: Kompetansesenteret har ikke skrevet en egen oppsummering 
av historikken bak etablering av Knutepunkt Strømsø og hva som skjedde i 2020, men har støttet 
virksomheten slik at faggruppene selv sammen med ledelsen har oppsummert og evaluert utviklingen i 
virksomhetens første år. Kompetansesenteret la også til rette for en bred medvirkningsprosess, slik at alle 
ansatte ble involvert i utarbeidelsen av virksomhetsplan for 2021. Både felles oppsummering av 2020 og 
planlegging av 2021 vurderes som viktige aktiviteter for å utvikle felles verdier og holdninger i virksomheten, 
med tverrfaglig innsats og innbyggeren i fokus.

Tiltak: Prosjektledelse

Den planlagte utvidelsen av koordinatorstillingen fra 50 til 100 % har avventet en rekke avklaringer internt 
i kommunen gjennom 2021 – blant annet handlings- og økonomiplan med budsjett for 2022. En presset 
økonomisk situasjon i Drammen kommune gjør at stillingen fortsatt finansieres av områdesatsingsmidler 
gjennom hele 2021. Stillingen endres ved inngangen til 2022.

Koordinator sikrer overordnet koordinering av delprosjekter og tverrfaglig innsats i og utenfor 
kommuneorganisasjonen, organiserer styringsgruppemøter og inngår i felles sekretariat med Kommunal- og 
moderniseringdepartementet.  

I 2021 har Kompetansesenteret i Drammen kommune bidratt med en rådgiver i 60 % stilling som uvurderlig 
prosjektstøtte i områdesatsingen. Dette inngår i kommunens egenandel. Rådgiver har blant annet etablert 
og fasilitert prosjektkaffe, utarbeidet rutiner for prosjektplan og rapportering for delprosjektene/tiltakene, 
inkludert økonomirapportering, og bidratt i overordnet, strategisk utvikling og drift av områdesatsingen. Hun 
sikrer også en kobling til et viktig utviklings- og kompetansemiljø i en annen del av kommuneorganisasjonen, 
og har en viktig rolle som ambassadør for Strømsø 2030 inn i relevante fora.
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Høsten 2021 inngikk Drammen kommune v/Strømsø 2030 en avtale med USN Handelshøyskolen om å tilby 
praktikantstillinger til studenter ved studieprogrammet Master i samfunnsanalyse. Studentene kan velge 
å kombinere siste del av masterstudiet med en 50 % stilling hos en partnervirksomhet i to år. Studenten 
får arbeidsoppgaver som er relevante for studiet, og skriver masteroppgave tilknyttet sin arbeidsplass. 
Forberedelser og utlysning ble gjennomført høsten 2021. Ansettelse følger tidlig 2022, med oppstart i 
august 2022.

Resterende midler søkes overført til 2022.
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