
Fjell 2020



Forprosjekt fra 2009–2010



Fjell – en drabantby i Drammen
Noen nøkkeltall ved oppstart

Lavest levekår i
Drammen

Invandrer-
bakgrunn

Innbyggere
Austad/Fjell

8000

Stor andel 
foreldre som 
sto utenfor 
arbeidslivet



Fjell 2020 hovedprosjekt
–mot en bedre fremtid

Prosjektets hovedmål:

• Tjenesteutvikling som gir kvalifisering, arbeid, trivsel og 
fremmer helsen

• Områdeutvikling som gir godt bomiljø, gode 
møteplasser, aktivitetstilbud og et variert boligtilbud

• Ressursmobilisering gjennom samarbeid med beboere, 
borettslag, private og frivillige organisasjoner og statlige 
myndigheter

Prosjektets strategier

Befolkningen på Fjell skal ha høyere syssel-
setting og færre på lavinntekt i 2020 enn i 
2010



Arbeidsmetodikk
– prinsipielle valg



Områdeutvikling





Variert boligbebyggelse



Erstatnings-
barnehage

Torg

Allmenning



Tjenesteutvikling



Visjon: 7–23 skolen

Formål -

Forhindre reproduksjon av 
lave levekår blant barn og unge, ved 

å sørge for at de fullfører og 
består videregående opplæring, og 

blir kvalifisert for arbeidslivet



Gratis barnehage



Aktivitetsskole



«Neon har vært 
som mitt andre 

hjem».



«Gjennom fysisk 
aktivitet får de 

motoriske og sosiale 
ferdigheter og de 

opplever mestring».



Familiehjelpen



Gratis ferie-
aktiviteter



Samarbeid med 
idretten



Bydelstjenesten



Fritidskoordinator
på Fjell

Virksomheter

Frivillige lag og
foreninger Aktiviteter

Prosjektleder



«Uten jobbsjansen hadde 
jeg ikke fått jobb på Fjell 

bo- og servicesenter».



Ressursmobilisering



Ung leder



Blåkkfestivalen



«Bli med» -
katalogen



Sluttevaluering utført
Av Rambøll



«Fjell 2020 har vært en
svært vellykket satsning

med gode og viktige tiltak
som har hatt stor betydnin
g for befolkningen på Fjell»



«Organiseringen av
Fjell 2020

har vært god».



«Kvalifiserings- og 
sysselsettingstiltakene har 
høy måloppnåelse sett opp 

mot delmålene i 
prosjektet».



«Omdømmet til Fjell har 
blitt bedre».



Anbefalinger veien 
videre



Læringspunkter



NAV



«Jeg vil takke Hilde Aronsen for hjelp til å 
finne jobb. I begynnelsen nektet jeg egentlig 
å gå på dette jobbkurset på Fjell bydelshus. 

Jeg tenkte de hjelper ikke meg.
Jeg trodde at det ikke fantes noen vei til 

jobb. Men det var flaks for meg og en nøkkel 
som åpnet en dør fra praksis til vikar og fast 
jobb😊Noen ganger føler jeg at jeg er i en 
drøm. Tusen takk Hilde, tusen takk NAV».

Tilbakemelding fra deltager:



Hva gjør vi?

• Jobbsjansen for kvinner

• Tiltaket Ut i jobb

• Jobbjakt

• Norskkurs



Samarbeid med suksess

Andel ut i
praksis/jobb/utdanning

Jobbsjansen Jobbjakt Ut i jobb

Andel ut i
praksis/jobb/utdanning

Andel ut i
praksis/jobb/utdanning



Hva sier deltakerne 
og arbeidsgivere?



Kompetanseteam Levekår





Hva vi ser

Høy 
psykisk

belastning Helse-
problemer

Komplekse
liv

Mange
Aktører i
familiene

Språk-
utfordringer

Usikre og
Dårlige

boforhold

Barn får
voksenrolle

UtenforskapStor 
avstand til
Arbeids-
marked



Hva vi gjør

Nettverk og 
nye løsninger

Deler 
kompetanse 

med 
kollegaer

Helhetlig 
oppfølging 
av familier

Koordinering

Frivillighetssamarbeid

Relasjoner

Ambassadør

Bidra til mestring

Se hele familien

Økonomiforståelse

Brobygger

Spille hverandre gode

Erfaringsformidler

Systemarbeid



Hva ønsker vi?

Forebygge

Barnas 
stemme

Unngå 
skam

Skoler og 
barnehager

Styrket 
levekårs-

perspektiv
Kortreist 

samarbeid

Barn skal 
være barn

Deltakelse



Fra Fjell 2020 til Drammensmodellen

Einar Jørstad, Direktør for kultur, by- og stedsutvikling
Manuela Ramin-Osmundsen, Direktør for arbeid og inkludering
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Flerkjernet kommune

1. Mjøndalen, Åsen og Steinberg (10.595)

2. Krokstadelva og Stenseth (8.084)

3. Solbergelva, Solbergmoen og Åssiden (18.517)

4. Rødskog og Gulskogen (4.973)

5. Konnerud og Skoger vest (10.879)

6. Strømsø sør, Danvik, Austad og Fjell (10.437)

7. Strømsø nord, Grønland, Marienlyst, 
Brandengen og Tangen (10.641)

8. Bragernes og Øren (14.099)

9. Skoger, Åskollen og Nesbygda (6.569)

10. Svelvik sentrum, Ebbestad og Berger (5.310)

Innbyggertall pr. 31.3.19



Vår kommune er ny

• Sterkt lokaldemokrati

• Tjenester nær innbyggerne

• Stedsutvikling med utgangspunkt i 
hvert områdes unike kvaliteter

Medvirkning

Lokale
tjenester

Steds-
utvikling

KP

Drammensmodellen



Hver kommunedel har sitt knutepunkt

Arena Fjell –
knutepunkt i kommunedel 6



Kommune

Helse Skole Fritid

Forvaltning NAV

Bolig Sosial Arbeid

organisasjon

lag lag

Knutepunkt gjør det mulig å jobbe bedre med innbyggere



Flere muligheter 
til å bidra selv

Kortere vei til dialog 
med folkevalgte

Èn dør inn til 
kommunen

Lettere å ta kontakt

Større påvirkningskraft 
på steds- og

tjenesteutviklingen

Rask, riktig
og tidlig hjelp

Innbyggerne får flere muligheter



Kommunen
får flere 

muligheter



Drammens gamleby er ny satsning
Utvikle et område hvor det er godt å bo og godt å vokse opp



Knutepunkt Strømsø
i kommunedel 7 



Drømmen!



Gymsal
Muligheter

Bygg A  – 1. etg
Møteplass, 

kultur, 
innbyggertorg

Bygg B
Helsetjenester, 
PPT, barnevern, 

fastleger

Bygg C
Enslige 

mindreårige, 
sambruk

Toalettbygg
Muligheter

Uteområder
Muligheter

Disponering av bygget setter innbyggere i sentrum



Vi ser frem til 
samarbeidet med 

Kommunal- og 
moderniseringas-
departementet

Foto: Jarle Wermskog




