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Introduksjon
Områdesatsing er et virkemiddel for å bedre miljø, boforhold og levekår i et avgrenset geografisk byområde 
med store levekårsutfordringer. I Strømsø 2030 samarbeider staten og Drammen kommune for at «flere 
beboere skal få styrket sine levekår gjennom en varig forbedring av tjenester og nærmiljøkvaliteter». 
Områdesatsingen omfatter kommunedel 7, Strømsø nedenfor Vestfoldbanen; Grønland, Marienlyst, 
Brandengen og Tangen. 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.1 

Samarbeidet mellom kommunen og staten er forankret i en intensjonsavtale for områdesatsingen, som 
ble signert i oktober 2020. Programbeskrivelsen utdyper innsatsområdene og målene i intensjonsavtalen, 
angir retningen for satsingen, og ligger til grunn for utformingen av strategiske satsinger, prosjekter og tiltak 
i årene som kommer. Programbeskrivelsen ble vedtatt i formannskapet i april 2021. Handlingsplanen for 
2022 er dermed den første som er basert på det overordnede styringsdokumentet for Strømsø 2030. Det er 
også den første handlingsplanen som de administrative og politiske styringsgruppene har vært involvert i. 
Styringsgruppene ble operative tidlig i 2021.

Hva er det med Strømsø?
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.2 Deler av området preges av utleieboliger og kommunale boliger. Mange familier har 
sammensatte behov, og forholder seg til flere av kommunens (og andre) tjenester. Kommunedelen har 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. Det er for det første fordi mange kommunale tjenester leveres 
kommunedelsvis. For det andre må de fysiske og strukturelle aspektene som har innvirkning på levekår sees i 
en større sammenheng. Samtidig skal tiltakene i områdesatsingen settes inn der behovene er størst. Det er stor 
forskjell på behovene i de ulike levekårssonene innad i kommunedelen. Derfor er det ofte aktuelt med lokale 
tilpasninger innad i kommunedelen, med tiltak som retter seg mot utvalgte nærmiljøer. 

Statlige rammer og føringer
Områdesatsingen er en ekstrainnsats som legger til rette for å utvikle nye arbeidsformer og metoder for 
oppgaveløsning, på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer. Innsatsen skal ikke erstatte ordinær drift, men på 
sikt bidra til mer effektive og varige løsninger som er tilpasset behovene i det utvalgte området. 

I forslag til statsbudsjett for 2022 er det bevilget 11 600 000 kroner til områdesatsingen Strømsø 2030, fordelt slik:

Departement Kapittel Post Beløp

Kommunal- og 
distriktsdepartementet

590 65 Områdesatsing i byer 10 600 000 kr

Arbeids- og 
inkluderingsdepartementet

291 62 Kommunale innvandrertiltak 1 000 000 kr

Total bevilgning for 2022: 11 600 000 kr

Tabell 1 Bevilgninger til Strømsø 2030 over statsbudsjettet for 2022

1  Sosialt bærekraftige lokalsamfunn - FHI
2  Levekårsdata på sonenivå fra SSB for 2012, 2016, og 2018
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Midlene fra Kommunal- og distriktsdepartementet skal brukes på tiltak som bidrar til: 

• inkludering, trygge og gode bo-, oppvekst- og nærmiljøer 

• frivillighet i utsatte lokalområder 

• økt kvalitet i de fysiske omgivelsene og attraktive møteplasser 

• å stimulere til sosialt entreprenørskap 

• å forebygge utenforskap og kriminalitet 

• å bedre ulike offentlige tjenester 

• omdømmebygging, gode bomiljø 

• bedre kopling mellom overordnet byutvikling og det konkrete nærmiljøarbeidet 

Midlene fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet skal brukes på tiltak som støtter opp under regjeringens 
integreringsstrategi. Disse midlene forvaltes av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

Kommunale rammer og føringer
Dagens Drammen kommune ble etablert 01.01.2020 da tidligere Drammen, Svelvik og Nedre Eiker slo seg 
sammen. Områdesatsingen på Strømsø integreres i de overordnede styringsprosessene i kommunen. Den 
knyttes til pågående planarbeid og til andre utviklingsprosesser i kommunen, for eksempel med Strømsø og 
kommunedel 7 som aktuell «testarena» for utviklingsarbeid som på sikt kan ha positiv effekt i hele kommunen.

Kommunen utarbeider nå sin første kommuneplan, basert på FNs bærekraftmål. Kommuneplanens 
samfunnsdel ble vedtatt i desember 2021. Temaplaner for kvalitet og innhold i tjenestene for alle 
hovedutvalgene og formannskapet utarbeides våren 2022. Også arbeidet med kommuneplanens arealdel 
er kommet i gang. Strømsø 2030 skal bidra til å oppfylle visjonen i kommuneplanens samfunnsdel, slik at alle 
steder i Drammen er gode steder å leve. 

Kommunesammenslåingen 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. Områdesatsingen bygger på disse 
prinsippene.

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 for å levere tjenester av høy kvalitet 
til innbyggerne i kommunedelen. Helsefremmende tjenester 0-100 (helsestasjon, skolehelsetjeneste, 
familieteam), PP-tjeneste, innbyggertorg, kultur, lokal koordinator og koordinator for områdesatsingen inngår i 
virksomheten. Knutepunktet er naturlig «hjemsted» for områdesatsingen, og mange av knutepunktets ansatte 
er involvert i både tjenesteutviklingen, nærmiljøtiltak og medvirkningsaktiviteter i områdesatsingen. 
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Innsatsområder og mål
Hovedmålet for 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. Hvert innsatsområde har 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 2: Innsatsområder og delmål i områdesatsingen Strømsø 2030

Prioriteringer i 2022
Områdesatsingen, med sine fire innsatsområder og tilhørende delmål, favner bredt. For å sikre kvaliteten i og 
effekten av prosjektene og tiltakene som settes i gang, har formannskapet vedtatt tre hovedprioriteringer for 
områdesatsingen i 2022: 3

1. Barn og unge

2. Fysiske og sosiale nærmiljøkvaliteter

3. Kunnskapsutvikling og innbyggerinvolvering

1. Barn og unge

Det å investere i barn og unges oppvekstvilkår og utdanning vil styrke levekår i det lange løp. Skole og 
barnehage er hovedarenaer for å nå og jobbe med barn, unge og familiene deres. Flere prosjekter rettet mot 
barn, unge, oppvekst og utdanning er allerede i gang, eksempelvis Ungdom i fokus (med feriejobb for utsatt 
ungdom, erfaringskonsulent, åpen møteplass og tiltak for å styrke gjennomføring av videregående skole, med 
bruk av kultur som metode), nærværstiltak og skolematprosjektet på Brandengen skole. 

Tjenesteutviklingen på Knutepunkt Strømsø forsterkes av områdesatsingen: Helhetlig oppfølging av gravide 
og småbarnsfamilier gis i prosjektene Nye familier, foreldreforberedende kurs og helsesykepleier i barnehage. 
I 2022 introduseres «Strømsøhjelpa» for å gi innbyggerne «én dør inn» til kommunen. Et operativt tverrfaglig 
team skal jobbe sammen på nye måter, rundt og i familier som har behov for støtte. Med Strømsøhjelpa 
introduserer Knutepunkt Strømsø en ny måte å jobbe sammen på, og styrker den tverrfaglige og forebyggende 
tilnærmingen i virksomhet ytterligere, med fokus på relasjonell velferd og styrkebasert metodikk, i tråd med 
føringene i oppvekstreformen og den nye barnevernloven.

3 Formannskapet 21.09.2021, sak 0118/21
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Områdesatsingen støtter opp om samarbeidet mellom barneskolene og ungdomsskolen i kommunedelen, 
med fokus på nærvær, overganger, resultater og skolen som arena i nærmiljøet. I 2022 vil vi etablere tettere 
samarbeid med minoritetsrådgiver ved Marienlyst ungdomsskole. Drammen videregående skole er en viktig 
lokal samarbeidspartner.

Å få mødre ut i jobb er et effektivt tiltak for å motvirke at barn vokser opp i vedvarende lavinntekt. NAV har 
funnet seg vel til rette på knutepunkt Strømsø, og vil fortsette å tilby norskkurs og Jobbsjansen for kvinner i 
2022, i tillegg til individuell veiledning. Samarbeidet videreutvikles, for eksempel ved å tilby flere aktiviteter på 
knutepunkt Strømsø i forlengelse av kursene, som oppfyller NAVs aktivitetskrav.

Med handlingsplanen for 2022 understøtter områdesatsingen annet pågående utviklingsarbeid overfor 
barn og unge, utdanning og oppvekst i kommunen, eksempelvis innføringen av oppvekstreformen, med 
fokus på tverrfaglig samarbeid, forebygging og tidlig innsats; styrking av gjennomføring av utdanning med 
implementering av nærværsveilederen i skolene; samt det pågående arbeidet med å øke deltakelse i 
organiserte (og uorganiserte) fritidsaktiviteter, for eksempel gjennom fritidskortet og koordinert samarbeid 
med lokale lag og foreninger. 

2. Fysiske og sosiale nærmiljøkvaliteter

Trygge og gode nærmiljøer gir et godt grunnlag for sosialt bærekraftige lokalsamfunn. Tilgang til 
grøntområder, utvikling av attraktive møteplasser, gode aktivitetstilbud og arrangementer som styrker 
deltakelse i lokalsamfunnet og bygger stedsidentitet er aktuelle temaer som etterspørres av innbyggerne. 
Innbyggerinvolvering med særlig fokus på å høre de «stille stemmene» og samarbeid med ulike aktører i 
nærområdet, vil sørge for at man innfører treffsikre tiltak som har positiv effekt og dekker lokale behov. 

Knutepunkt Strømsø etableres som attraktiv sosial møteplass i nærområdet, med aktiviteter og tilbud som 
svarer ut innbyggernes ønsker og behov. Oppussingen av den gamle gymsalen legger til rette at flere aktører 
kan bruke arealene samtidig. Arrangementer som barnas dag, potethøsting i Strømsøhagen, julegrantenning, 
høsttakkefest med pallekarmdyrkere, førstehjelpskurs for småbarnsforeldre, sykurs og bydelsdag inviterer 
folk inn til felles opplevelser, skaper engasjement og forsterket tilhørighet til nærmiljøet. Knutepunkt Strømsø 
bidrar også i forprosjektet «Drammen miljøverksted», finansiert av Miljødirektoratets Klimasats-program.

Pilotordningen med nærmiljøtilskudd evalueres og vurderes videreført etter gjennomføringen av første runde, 
med tiltak som skal gjennomføres første halvår av 2022.

I 2022 starter arbeidet med temaplan kulturminner og kulturmiljø. Det skal blant annet utarbeides et 
kunnskapsgrunnlag med særlig fokus på sammenhengende bygningsmiljø. Dette er svært relevant for sentrale 
deler av Strømsø, som har mange fredete bygninger. Deler av området er av nasjonal interesse, gjennom 
oppføring i Riksantikvarens NB!-register. Muligheten for temporære kunstprosjekter i nærmiljøet vil utforskes. 
Resultater fra prosjektet «Småspor» kan gi innspill til hva og hvor kunstinstallasjoner vil bidra til økt aktivitet.  
Videre satsinger og tiltak utarbeides i samarbeid med blant andre byantikvaren og nærutvalget.

Arbeidet med å styrke nærmiljøkvaliteter på Strømsø går utover områdesatsingen, og foregår koordinert 
med pågående byutviklingsprosjekter (som Tangenkaia), planprosesser (som områdeutviklingsstrategien for 
Strømsø), arbeid med konkrete bylivsinitiativ (som i Tollbugata) og mulige FutureBuilt-prosjekter på Strømsø 
(som Strømsø aktivitetspark). En rekke aktører er involvert i utviklingen av kommunedelen, og samarbeider 
godt med områdesatsingen.
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3. Kunnskapsutvikling og innbyggerinvolvering

Et grundig kunnskapsgrunnlag er vesentlig for å kunne jobbe kunnskapsbasert. Nullpunktsanalysene er 
utgangspunkt for målinger og evalueringer underveis og i etterkant, og viktig for å kunne vite om vi har lykkes. 
En sosiokulturell stedsanalyse ferdigstilles sommeren 2022. Den vil involvere innbyggerne i stor grad, og 
gi et godt grunnlag for prioriteringer fremover. Stedsanalysen tar utgangspunkt i FutureBuilts kriteriesett 
for sosial bærekraft, og kan brukes som felles kunnskapsgrunnlag for potensielle FutureBuilt-prosjekter på 
Strømsø. Dette vil gi utbyggere og utviklere et bedre utgangspunkt for å fokusere på sosial bærekraft og gode 
medvirkningsprosesser i sine prosjekter på Strømsø, og slik bidra til å styrke Drammen kommunes deltakelse i 
FutureBuilt. Denne måten å bruke en stedsanalyse på er i seg selv innovativt i FutureBuilt-sammenheng.

Drammen kommune utarbeider en rekke temaplaner i 2022, som også bidrar til kunnskapsutviklingen og vil 
kunne gi innspill til retningen for områdesatsingen. Arbeidet med å utarbeide indikatorer til de 23 delmålene 
i kommuneplanens samfunnsdel vil gi et godt grunnlag for videre operasjonalisering av mål og vurdering av 
indikatorer for innsatsområdene og målene for Strømsø 2030.

De overordnede temaene i den nye læreplanen LK 20 gir gode muligheter for å koble områdesatsingen til 
under visningen på skolene. Ved å jobbe med konkrete prosjekter i nærmiljøet kan elevene for eksempel erfare 
demokrati og medborgerskap i praksis. Dette utforskes nærmere blant annet ved å bruke områdesatsingen og 
Strømsø som case på en bærekraftskonferanse med gründercamp i samarbeid med Drammen videregående skole.

Følgeevalueringen av virksomhet Knutepunkt Strømsø fortsetter i 2022. Den vil gi verdifull innsikt i arbeidet 
med tjenesteutvikling og innbyggerinvolvering. Områdesatsingen bidrar i utviklingen av kommunens 
lokaldemokratiske verktøykasse, med pilotering av ulike metoder for innbyggerinvolvering. Nærutvalget i 
kommunedelen er en viktig ressurs som involveres i arbeidet. 
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Budsjett
• Drammen kommune søker herved Kommunal- og distriksdepartementet om 10 600 000 kr i friske midler for 

2022, og om å overføre resterende midler fra 2021 til 2022, pålydende 11 097 078 kr. 

• Drammen kommune søker IMDi om 1 000 000 kr i friske midler for 2022, og om å overføre resterende midler 
fra 2021 til 2022, pålydende 14 645 kr.

Midlene vil brukes i henhold til denne handlingsplanen, for å støtte opp om vedtatte innsatsområder og delmål 
i intensjonsavtalen. 

Tabell 3: Budsjett for statlige midler i områdesatsingen i 2022. Alle beløp i NOK.

* Finansieres av IMDi: 1 000 000 kr. Rapporteres på separat også, men inngår i totalen.
** Sommerskolen videreføres ikke i 2022. Resterende midler omdisponeres til nytt tiltak: Strømsøhjelpa
*** Forventede kostnader nedjusteres. 400 000 kr omdisponeres til tiltaket Forsterket helsestasjon for 2022.
**** Kaféutviklingen er i praksis ferdigstilt – gjenstående midler skyldes forsinkede fakturaer.
***** Totalbeløp inkluderer 1 000 000 kroner bevilget over Arbeids- og inkluderingsdepartementets budsjett, forvaltet av IMDi.

Drammen kommunes egenandel i 2022 omfatter i hovedsak lokaler (knutepunkt Strømsø) og ansatte fra 
virksomhet Knutepunkt Strømsø som bidrar inn i prosjektutvikling og -gjennomføring. Enkelte delprosjekt 
inkluderer frikjøp av ansatte for å drive prosjekt- og utviklingsarbeid, men mye utrednings-, medvirknings- og 
analysearbeid gjennomføres av kommunalt ansatte i og utenfor Knutepunkt Strømsø som del av ordinær 
stilling. 

Parallelt med områdesatsingen foregår det andre satsinger på Strømsø der ulike virksomheter i kommunen 
legger inn ressurser. Kommunens egenandel i 2022 beskrives nærmere i årsrapporten for 2022.
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Tiltaksoversikt 2022 

Tiltak Beskrivelse

Ungdom i fokus

• Etablere alternative mestringsarenaer for ungdom for å styrke 
gjennomføring av videregående opplæring, i samarbeid med frivillige 
organisasjoner og med systematisk bruk av erfaringskonsulent som 
relasjonsbygger og bindeledd mellom ungdommen, skole, hjem og 
fritid

• Videreutvikle åpen møteplass for ungdom, også i samarbeid med 
DOTL

• Arrangere ungdomsarrangement på Strømsø, også i samarbeid med 
Drammen vgs

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

• Koordinere og samordne ungdomsarbeidet på Strømsø, inkludert 
etter-skole-tilbud og Aktive lokalsamfunn, i samarbeid med både 
frivillige og offentlige aktører

Feriejobb til utsatt ungdom

• Tilby feriejobb til utsatt ungdom i samarbeid med lokalt næringsliv og 
Marienlyst ungdomsskole, med tett oppfølging av erfaringskonsulent

• Bidra til koordinering på tvers av kommunens og andre 
organisasjoners feriejobbtilbud, i samarbeid med NAV

Skolematordning
• Utvikle modell for servering av gratis skolemat på Brandengen 

barneskole, ved å mobilisere og samarbeide med lokale frivillige- og 
næringsaktører

Nærværstiltak
• Utvikle og teste modell for arbeid med og samarbeid om nærvær 

blant ungdomsskoleelever med økende skolefravær, for å motivere til 
videre utdanningsløp

Forsterket helsestasjon og 
foreldreforberedelse 

• «Nye familier»

• Helsesykepleier i barnehage

• Foreldreforberedende kurs

• Bokstart Strømsø

Strømsøhjelpa

• Etablere et operativt tverrfaglig team som tilbyr lavterskeltjenester 
med fokus på psykisk helse og livsmestring for barn, unge og familier

• Utvikle og ta i bruk metodikk knyttet til relasjonell velferd og 
styrkebasert tilnærming

Jobbtiltak
• NAV tilbyr jobbkurs og norskkurs på knutepunkt Strømsø

• Utvide aktivitetstilbud for kursdeltakere på knutepunkt Strømsø

Nærmiljøtiltak

• Støtte lokale initiativ fra innbyggerne, som arrangement og 
aktiviteter, eksempelvis bydelsdag og barnas dag

• Evaluere første runde med nærmiljøtilskudd

• Lese-, skrive- og fortellingstiltak mot ulike målgrupper

• Følge opp innspill fra ulike medvirkningsprosesser

• Bruke kunst og kultur aktivt for å styrke nærmiljøkvalitetene og skape 
aktivitet
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Tiltak Beskrivelse

Grønn profil

• Prosjektere og vurdere alternativer for støyskjerming i Strømsøhagen

• Utvikle undervisningsopplegg knyttet til den digitale installasjonen 
som visualiserer luftkvalitet

• Bidra i forprosjekt «Drammen Miljøverksted»

Rehabilitering av gymsalen
• Pusse opp gymsalen på Knutepunkt Strømsø for å legge til rette 

for flerbruk og merbruk, fysisk aktivitet og lavterskel kulturtilbud til 
lokalbefolkningen

Innbyggerinvolvering  
og kunnskapsutvikling

• Teste ulike medvirkningsverktøy til kommunens lokaldemokratiske 
verktøykasse, inkludert deltakende budsjettering

• Ferdigstille nullpunktsanalyse basert på levekårsdata fra SSB

• Ferdigstille sosiokulturell stedsanalyse og vurdere videre tiltak

• Gjennomføre analyse av flyttemønstre og bopreferanser

• Medvirkning med barn og unge, knyttet til overordnet del av LK20, 
med særlig fokus på demokrati og medborgerskap i praksis, også i 
samarbeid med USN

• Bærekraftskonferanse med gründercamp på Drammen videregående 
skole

• Ansette prosjektmedarbeider i 50 % engasjement, med særlig ansvar 
for medvirkning

Følgeevaluering

• Fortsette evalueringen av organisasjonsformen i virksomhet 
Knutepunkt Strømsø, som piloterer enhetlig, tverrfaglig ledelse

• Teste verktøy for å måle og utvikle tverrfaglig sammenhengende 
tjenester (relasjonell kapasitet)

Prosjektledelse

• Prosjektkoordinator i 100 % stilling + ytterligere prosjektstøtte ved 
behov

• Ansette student fra USNs studieprogram samfunnsanalyse med 
praksis (MASAM) i 50 % stilling fra august 2022

• Kompetanseutvikling, fagsamlinger, prosjekt- og 
prosessledelsesverktøy

Tabell 4 Oversikt over tiltak 2022 
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