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1. Dårlige levekår som bakgrunn for prosjektet Fjell 2020 
 
Drammen kommune har startet opp et utviklingsarbeid for drabantbyen på Fjell kalt Fjell 
2020.  Prosjektet skal være et langsiktig folkehelse- og stedsutviklingsarbeid for å bedre 
levekårene. Arbeidet er initiert fra kommunens politiske posisjon1

 

 og ble enstemmig vedtatt 
ved behandlingen av Økonomiplanen 2009 – 2012. Det har vært gjennomført en 
forprosjektfase der kartlegging og medvirkning har dannet grunnlag for utarbeidelsen av 
hovedmål, strategier og delmål. Foreliggende rapport er en oppsummering av faktagrunnlaget. 

1.1 Levekårsindeksen  

Drammen er den eneste av de ti største kommunene som har hatt en negativ utvikling i 
levekårsindeksen fra 2000 til 2007. Det er store forskjeller i levekår mellom bydelene, der 
bydelen Danvik – Fjell (gammel bydelsinndeling) har de dårligste levekårene i Drammen. 
Fjell drabantbyområde inngår i denne bydelen. Levekårene påvirker helsen og ressursene i 
befolkningen.  
 

 
 
Figur 1 viser levekårsindeksen for alle bydeler i Drammen og for Danvik – Fjell. I indeksen inngår 
sosialhjelp, døde, uføretrygd, attføringspenger, arbeidsledige, overgangstønad og lav utdanning. 
Indeksen er relativ og viser en sammenligning mellom kommuner og bydeler. Kommuner og bydeler 
med høy skår på levekårsindeksen har dårligere levekår sammenlignet med kommuner med lav skår. 

                                                 
1 Høyre, Fremskrittpartiet og Kristelig Folkeparti. 
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Figur 2 viser levekårsindeksen for 2007 der tall for Fjell skolekrets er innehentet i tilknytning til 
utarbeidelse av Handlingplan for drammensskolen 2009 – 2012. 
 
Statisisk Sentralbyrås rapport (SSB rapport 3/2010, Økonomi og levekår for ulike 
lavinntektsgrupper) redegjør for at innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre har 
dårligere levekår enn den øvrige befolkningen. Levekårene til innvandrere bedres med økt 
botid i Norge, men ikke for alle landgruppene. Norskfødte med innvandrerforeldre har også 
bedre levekår sammenlignet med innvandrerne (SSB rapport 2010/12, Barn og unge med 
innvandrerforeldre - demografi, utdanning, inntekt og arbeidsmarked). I bydelen Austad/Fjell 
utgjør innvandrerne 31 % av befolkningen og norskfødte med innvandrerforeldre 17 % av 
befolkningen.  
 
Levekårsutfordringene slik de framkommer i levekårsindeks for Fjell skolekrets kan tyde på 
at områdets relative dårlige levekår er sammensatt. Området er også så stort at det er lite 
homogent når det gjelder boligstandard med blokkbebyggelse på Fjell og enebolig- og 
småhusbebyggelse ellers i bydelen. I et levekårsperspektiv er det behov for å vurdere mer 
homogene og mindre geografiske områder for å få oversikt over utfordringene som grunnlag 
for treffsikre strategier og tiltak.  
 
SSB har evaluert levekårsindeksen våren 2009 og kommer ikke til å videreføre 
levekårsindeksen verken når det gjelder den årlige publiseringen i ”Hjulet” eller leveringer på 
oppdrag for enkeltkommuner. Årsaken er at siden levekårsindeksen ble opprettet i 1992, har 
den ikke gjennomgått noen evaluering og den viser seg dårlig egnet til rangeringen mellom 
kommuner og bydeler.  
 
Det har derfor vært behov for å gjøre egne analyser av levekårene og utviklingen over tid som 
grunnlag for å finne fram til strategier og tiltak for Fjell og som kan medføre bedring av 
levekår. Levekår følger også den enkelte person og familie og det har derfor vært behov for å 
se på befolkningens stabilitet i drabantbyen på Fjell som grunnlag for å vurdere 
sammensetningen av personrettede og områderettede tiltak.  
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2. Befolkningssammensetning og levekår  

2.1 Befolkning med innvandringsbakgrunn og levekår 

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre har i gjennomsnitt lavere levekår enn 
befolkningen forøvrig (SSB rapport 3/2010, Økonomi og levekår for ulike 
lavinntektsgrupper). I tillegg er barnefattigdom i stor grad knyttet til innvandrere da 25 % av 
alle barn og unge med innvandrerforeldre bor i husholdninger med vedvarende lavinntekt 
sammenlignet med 3 % av alle barn og unge i den øvrige befolkningen i landet som helhet. 
(SSB rapport 2010/12, Barn og unge med innvandrerforeldre – demografi, utdanning, inntekt 
og arbeidsmarked). Dette kan innebære at bydeler med stor andel innvandrere og norskfødte 
med innvandrerforeldre vil ha lavere levekår enn andre bydeler og kommuner. Nedenfor vises 
derfor utviklingen av befolkningsgruppen innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre 
over tid i Austad/Fjell bydel sammenlignet med de andre bydelene i Drammen.  
 

 
Figur 3: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i bydelene i Drammen kommune pr. 
1.01.2000, 1.01.2005 og 1.01.2010 med folketallet i 2010 på toppen av hver søyle. 
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Figuren på forrige side viser utviklingen av innvandrere og norskfødte med 
innvandrerforeldre fra 2000 til 2010 i absolutte tall for hver bydel i Drammen kommune.  
 
Pr. 1.01.2010 har Drammen kommune 62 600 innbyggere og befolkningsgruppen innvandrere 
og norskfødte med invnandrerforeldre er på vel 13 500 personer. 21 % av kommunens 
befolkning er innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i 2010. Denne 
befolkningsgruppen har økt både i absolutte tall og i andel av befolkningen. 
Befolkningsgruppen utgjorde 6 800 personer og 12 % av befolkningen i 2000 og 9 600 
personer og 17 % av befolkningen i 2005. 
 

 
 
Figur 4: Innvandrere, norskfødte med innvandrerforeldre og øvrig befolkning pr. 1.01.2010 i bydeler i 
Drammen kommune 
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Folketallet i bydelene varier samtidig som sammensetningen av innvandrere og norskfødte 
med innvandrerforeldre varierer. Norskfødte med innvandrerforeldre har gjennomgående 
bedre tilknytning til utdanning og arbeid enn innvandrere. Det vil derfor være viktig også å ha 
kunnskap om størrelsen på befolkningsgruppen norskfødte med innvandrerforeldre.  
 
Andelen innvandrere er lavere i Strømsø/Danvik, Bragernes og Åssiden bydeler enn i 
Austad/Fjell bydel, men i absolutte tall er ikke forskjellene så stor med 2 400 innvandrere i 
Austad/Fjell og 1 700 i Strømsø/Danvik, 1 600 i Bragernes og 1 500 på Åssiden. På den 
annen side er befolkningsgruppen norskfødte med innvandrerforeldre relativt høyere i 
Austad/Fjell bydel med 1 400 sammenlignet med 500 i Strømsø/Danvik, 400 i Bragernes og 
500 på Åssiden. 
 
Austad/Fjell bydel har flest innvandrere og flest norskfødte med innvandrerforeldre både i 
absolutte tall og i andel av bydelens befolkning. I 2010 utgjør innvandrerne 31 % av bydelens 
befolkning, mens de norskfødte med innvandrerforeldre utgjør 17 % av bydelens befolkning.  
 
Men flertallet av Drammens innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre bor utenfor 
Austad/Fjell bydel. 76 % av byens innvandrere og 61 % av byens norskfødte med 
innvandrerforeldre bor i andre bydeler.   
 
I og med at elever med minoritetsspråklig bakgrunn utgjør 3 av 4 elever på Fjell skole, er 
levekårsutfordringen for barnefamilier i stor grad knyttet til innvandrere og norskfødte med 
innvandrerforeldre. Men denne befolkningsgruppen er sammensatt. Utfordringene for å bedre 
levekår er knyttet til om innvandringens årsak er arbeid, flukt eller familiegjenforening, til 
innvandrernes utdanningsnivå samt kunnskap om det norske språket og kunnskap om og 
deltakelse i det norske samfunn gjennom utdanning, arbeid eller frivillige organisasjoner 
(sivile strukturer). Innvandrernes levekår bedres med økt botid i Norge. Norskfødte med 
innvandrerforeldre i Norge har tilnærmet like stor deltakelse i utdanning og arbeid som 
gjennomsnittet i Norge.  
 
For innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Drammen er det sett på de 10  største 
opprinnelseslandene og hvordan de ulike landgruppenes tilknytning til utdanning og arbeid er 
(SSB rapport 2009/36, ”Innvandring i norske kommuner. Demografi, levekår og deltakelse i 
arbeidsstyrken”). Det er også sett på hvilke land innvandrere og norskfødte med 
innvandrerforeldre i  Austad/Fjell bydel kommer fra. 
 
Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Drammen kommune utgjør 13 500 
personer i 2010 og 62 % av disse har sin bakgrunn fra 10 land og utgjør 8 400 personer. De 
fleste i Drammen kommune har landbakgrunn fra Tyrkia med 2 200 personer. De øvrige ni 
største gruppene utgjør fra 1 000  til 500 personer og har landbakgrunn fra Irak, Polen, 
Pakistan, Kosovo, India, Somalia, Bosnia-Hercegovina, Vietnam og Afghanistan. 
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De med lengst botid i Norge er fra Tyrkia og Pakistan og utgjør 3 100 personen i Drammen. 
Halvparten av personene med landbakgrunn fra Tyrkia og Pakistan bor i bydelen Austad/Fjell 
og utgjør 21 % av bydelens befolkning på 7 800 innbyggere..  
 
De landgruppene som har økt mest de siste fire årene er de fra Irak, Polen, Kosovo, Somalia 
og Afghanistan. De utgjør i 2010 til sammen 3 600 personer i Drammen.  Bortsett fra 
innvandrere fra Polen, så bosetter disse seg i stor grad i Austad/Fjell bydel. Personer med 
landbakgrunn fra Irak, Kosovo, Somalia og Afghanistan utgjør til sammen 11 % av 
befolkningen i Austad/Fjell bydel.   
 

 

 
 
Figur 5: Antall innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Austad/Fjell bydel pr. 1.10.2010 og 
antallet fordelt på de 10 største landgruppene i Drammen. 
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Aldersfordelingen av befolkningen i Austad/Fjell bydel pr. 1.01.2010 viser at 
innvandrerbefolkningen dominerer blant de voksne, mens norskfødte med innvandrerforeldre 
dominerer blant barna. Blant ungdom og unge voksne er ikke forskjellene mellom de tre 
folkegruppene særlig stor. For de over 55 år er norskfødte med innvandrerforeldre 
fraværende. 
 

 
 
Figur 6: Befolkningen i Austad/Fjell bydel fordelt på aldersgrupper pr. 1.01.2010 og 
befolkningsgruppene innvandrere, norskfødte med innvandrerforeldre og øvrig befolkning 

 
 
Til sammenligning vises sammensetning av befolkningsgruppene innvandrere, norskfødte 
med innvandrerforeldre og øvrig befolkning i Drammen som helhet fordelt på de samme 
aldersgruppene på neste side. 
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Figur 7: Befolkningen i Drammen kommune fordelt på aldersgrupper pr. 1.01.2010 og 
befolkningsgruppene innvandrere, norskfødte med innvandrerforeldre og øvrig befolkning 
 
 
På samme måte er de norskfødte med innvandrerforeldre flere enn innvandrerne blant barn 
med innvandringsbakgrunn, mens blant ungdom og unge voksne er fordelingen motsatt. Blant 
voksne er det svært få norskfødte med innvandrerforeldre sammenlignet med innvandrere. 
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3. Tilknytning til arbeidsmarkedet og levekår 

3.1 Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre og arbeidsmarket 

Tilknytningen til arbeidsmarkedet er den faktoren som har stor innvirkning på levekårene. 
Norge har en høy samlet sysselsetting, relativt liten arbeidsledighet og sysselsettingsnivået er 
høyt både blant menn og kvinner. Tilknytning til arbeidsmarkedet og sysselsettingsnivået 
blant innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre vil derfor være en indikator for 
levekårene for disse befolkningsgruppene. Tradisjonell arbeidsdeling med hjemmearbeid for 
kvinner og utearbeid for menn blant mange innvandrergrupper ligger til grunn for at 
tilknytningen til arbeidsmarkedet vurderes for menn og kvinner hver for seg.  
 
SSB-rapport 2009/36: ”Innvandrere i norske kommuner. Demografi, levekår og deltakelse i 
arbeidsstyrken” beskriver blant annet noen hovedtrekk vedrørende sysselsetting og utdanning 
for  innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre fra 17 utvalgte land på kommunenivå. 
Tall for de største landgruppene i Drammen kommune er hentet fra denne rapporten. 
 
 SSB-rapport 2009/36 har følgende tall for Drammen kommune: 
 
Landbakgrunn Totalt i befolknings- 

gruppen pr. 
1.1.2008 
(Innvandrere og 
norskfødte med 
innvandrerforeldre) 

Befolkning i 
alderen 25 – 54 år 
(innvandrere og 
norskfødte med 
innvandrer- 
foreldre) 

Innvandrere 
pr. 1.1. 2008 

Gjennomsnittlig 
botid i år i Norge 
pr. 1.1.2008 
blant 
innvandrerne 

Afghanistan 
 325 116 291 5,3 

Bosnia-Hercegovina 
 529 258 425 12,3 

India 
 594 243 357 19,2 

Irak 
 866 377 669 6,7 

Iran 
 402 208 328 11,0 

Kosovo 
 593 268 389 11,8 

Pakistan 
 869 311 460 17,5 

Polen 
 524 376 497 4,2 

Somalia 
 470 173 323 6,0 

Tyrkia 
 2 091 899 1163 19,7 

Vietnam 
 459 199 288 19,3 

 
Tabell 1: Antall innvandrere fra ulike land i Drammen pr. 1.01.2008 og gjennomsnittlig botid i Norge  
samt antall innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Drammen i alderen 25 – 54 år og 
deres landbakgrunn. 
 
 
Statistikken for deltakelse i arbeidsstyrken og sysselsettingsnivået er fra 4. kvartal 2007 og 
situasjonen har endret seg pga finanskrisen. Den registrerte arbeidsledigheten blant bosatte 
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innvandrere har gått opp til  7,9 % pr. 1.02.2010. I resten av befolkningen gikk den registrerte 
ledigheten opp til 2,5 %. Innvandrere fra EU-landene i Øst-Europa og fra Norden har hatt den 
sterkeste relative veksten i ledigheten, mens innvandrere fra Asia og Afrika derimot har vært 
mindre berørt av ledighetsøkningen og har hatt en lavere relativ vekst enn 
majoritetsbefolkningen. Dette henger sammen med at disse to innvandrergruppene i hovedsak 
jobber i andre næringer enn de mest konjunkturutsatte, som bygge- og anleggsvirksomhet og 
en del industri.  
 
 I og med at det ikke finnes nyere statistikk på kommunenivå, må vurderingene gjøres for den 
tidsperioden det foreligger statistikk for. Disse vurderingene ansees å gi et aktuelt bilde fordi 
Drammen kommune har lav innvandring fra EU-land i Øst-Europa og fra Norden med unntak 
av innvandring fra Polen. Men innvandrere fra Polen utgjør en liten andel av befolkningen i 
Austad/Fjell bydel. 
 
 
Yrkesstatus blant innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Drammen i 
aldersgruppen 25 – 54 år i for  4. kvartal 2007 etter landbakgrunn: 
 

 
Figur 8:  Yrkesstatus for menn og kvinner samlet – innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre 
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Yrkesstatus blant innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, menn i aldersgruppen 
25 – 54 år i Drammen for 4. Kvartal 2007 etter landbakgrunn:  

 
Figur 9: Yrkesstatus for menn – innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre 
 
Yrkesstatus blant innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, kvinner i aldersgruppen 
25 – 54 år i Drammen for 4. Kvartal 2007 etter landbakgrunn: 

 
Figur 10: Yrkesstatus for kvinner – innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre 
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Alle tallene som kommenteres nedfor gjelder for aldersgruppen 25 – 54 år. Arbeidsstyrken er 
summen av sysselsatte (lønnsmottakere og selvstendig næringsdrivende) og registrerte 
arbeidsledige.  
 
De fire største innvandrergruppene i Drammen kommer fra Tyrkia, Irak, Polen og Pakistan. 
Innvandrere fra Irak har kommet som flyktninger, innvandring fra Polen er 
arbeidsinnvandring og noe familiegjenforening, mens innvandring fra Tyrkia og Pakistan de 
siste årene i stor grad er familiegjenforening. Tilknytning til arbeidsmarkedet varierer blant 
disse gruppene.  
 

3.2 Menn med innvandringsbakgrunn og arbeidsmarkedet 

 
Menn bosatt i Drammen kommune som har innvandret eller er norskfødte med 
innvandrerforeldre har en relativt høy tilknytning til arbeidsmarkedet. Lavest tilknytning har 
de med landbakgrunn fra Tyrkia der  69 % er  i arbeidsstyrken, mens menn med landbakgrunn 
fra Polen har høyest tilknytning og samme deltakelse i arbeidsstyrken som snittet for hele 
landet på 88 %. Menn med landbakgrunn fra Pakistan og Irak har  relativt høy deltakelse i 
arbeidsstyrken med henholdsvis 82 % og 78 %. Arbeidsledigheten blant innvandrere fra Irak 
er derimot så høy som 10 % og kan i stor grad forklares med at de har flyktningbakgrunn og 
dermed ikke har tilstrekkelig nettverk og/eller tilstrekkelig norsk- og samfunnskunnskaper til 
å få arbeid.  
 
De andre flyktninggruppene med størst innvandring til Drammen de siste fire årene er fra 
Somalia, Afghanistan og Kosovo og har også høy arbeidsledighet blant menn med 
henholdsvis 22 %, 13 % og 9 %. Deltakelsen i arbeidsstyrken for menn i disse landgruppene 
er også relativt høy og ligger mellom 75 % og 81 %.  
 
Denne statistikken viser at menn med flyktningbakgrunn og kort botid i Norge har tilsvarende 
tilknytning til arbeidsmarkedet som de med lang botid i Norge. Arbeidsledigheten blant menn 
med flyktningbakgrunn fra Somalia er så høy at de har vesentlig lavere sysselsetting enn de 
med lang botid.  
 
 

3.3 Sysselsettingsutfordringer for  menn med innvandringsbakgrunn  

Utfordringen for Austad/Fjell bydel henger sammen med at menn i Drammen som er 
innvandrere eller er norskfødte med innvandrerforeldre, har en tilknytning til arbeidsmarkedet 
som i snitt er 10 % lavere sammenlignet med menn i hele Norge. Befolkningsgruppen 
innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre mellom 25 og 54 år utgjør 54 % av 
folketallet i bydelen. Deltakelsen i arbeidsstyrken for menn fra Polen er et unntak, men de 
med landbakgrunn fra Polen utgjør mindre enn 1 % av folketallet i bydelen.  
 
Menn med landbakgrunn fra Tyrkia har den laveste deltakelse i arbeidsstyrken i Drammen 
med 69 %. Når  befolkningsgruppen med landbakgrunn fra Tyrkia alene utgjør 13 % av 
bydelens befolkning, representerer dette en levekårsutfordring for bydelen. Innvandrere fra 
Tyrkia har også 20 års gjennomsnittlig botid i Norge.  
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I tillegg er det relativt høy arbeidsledighet blant menn med flyktningbakgrunn fra Somalia, 
Afghanistan, Kosovo og Irak varierende fra 22 % til 9 % og til sammen utgjør disse 
landgruppene 10 % av bydelens befolkning. Gjennomsnittlig botid i Norge for disse 
flyktninggruppene er   7 ½ år varierende fra 5 år for innvandrere fra Afghanistan til 12 år for 
innvandrere fra Kosovo.  
 
Når det gjelder mennene i den øvrige befolkningen og deres tilknytning til arbeidsmarkedet, 
samt forskjeller mellom drabantbyen på Fjell og småhusbebyggelsen forøvrig i bydelen 
Austad/Fjell, gir analysen om levekårsutvikling og flytting fra Norsk Institutt for By- og 
regionforskning (NIBR-rapport 2010:21) kunnskaper om dette. Et sammendrag av rapporten 
følger senere i dette faktagrunnlaget. 
 
 

3.4 Kvinner med innvandringsbakgrunn og  arbeidsmarkedet 
 
Kvinner bosatt i Drammen kommune som har innvandret eller er norskfødte med 
innvandrerforeldre har variert tilknytning til arbeidsmarkedet. Lavest tilknytning har kvinner 
med landbakgrunn fra Pakistan, Somalia og Tyrkia med en deltakelse i arbeidsstyrken på 
henholdsvis 34 %, 44 % og 48 %. Arbeidsledigheten blant kvinner fra Somalia er høyest med 
20 % og lavest blant kvinner med landbakgrunn fra Tyrkia med 4 %. Blant kvinner med 
landbakgrunn fra Pakistan er arbeidsledigheten 8 %. 
 
Høyest tilknytning til arbeidsmarkedet har kvinner med landbakgrunn fra Bosnia-Hercegovina 
og Kosovo med deltakelse i arbeidsstyrken på henholdsvis 84 % og 79 %. Dette er 
sammenfallende med kvinners deltakelse i arbeidsstyrken i Norge som helhet på 82 %.  
 
Arbeidsledigheten er størst blant kvinner med flyktningbakgrunn fra Somalia, Irak, 
Afghanistan og Kosovo og er på henholdsvis 20 %, 19 %, 18 % og 13 %. Dette viser at 
mange kvinner med flyktningbakgrunn ønsker arbeid gjennom å melde seg arbeidsledige og 
de ønsker arbeid i større grad enn kvinner med lang botid i Norge med landbakgrunn fra 
Tyrkia og Pakistan. 
 
I et mellomsjikt er kvinner med landbakgrunn fra Vietnam, Polen og India  med henholdsvis 
71 %, 71 % og 67 % deltakelse i arbeidsstyrken og relativ lav arbeidsledighet. 
 
Kvinner fra landgrupper med gjennomsnittlig lang botid i Norge har høyere sysselsetting enn 
kvinner fra landgrupper med kortere botid med unntak av kvinner fra Pakistan. Når det gjelder 
deltakelsen i arbeidsstyrken så er det kvinner med landbakgrunn fra Pakistan, Somalia og 
Tyrkia som har lavest deltakelse. Arbeidsledigheten er med andre ord høy blant kvinner med 
flyktningbakgrunn. 
 
 
3.5 Sysselsettingsutfordringer for kvinner med innvandringsbakgrunn 
 
Utfordringen for Austad/Fjell bydel henger sammen med at flertallet av kvinner i Drammen 
som er innvandrere eller er norskfødte med innvandrerforeldre, har en tilknytning til 
arbeidsmarkedet som er vesentlig lavere sammenlignet med kvinner i hele Norge. 
Befolkningsgruppen innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre mellom 25 og 54 år 
utgjør 54  % av folketallet i bydelen. Deltakelse i arbeidsstyrken for kvinner med 
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landbakgrunn fra Bosnia-Hercegovina og Kosovo er unntaket med en tilknytning til 
arbeidsmarket på samme nivå som kvinner i hele Norge og bidrar dermed positivt til 
levekårene i bydelen. Disse landgruppene utgjør 5 % av bydelens folketall.  
 
Kvinner med landbakgrunn fra Somalia, Pakistan, Irak og Tyrkia har den laveste 
sysselsettingen varierende fra 24 % til 44 %. Disse fire befolkningsgruppene utgjør 25 % av 
befolkningen i Austad/Fjell bydel og kvinners lave sysselsetting representerer en 
levekårsutfordring for bydelen. Ønske om arbeid er lav blant kvinner fra landgrupper med 
lang botid, dvs fra Pakistan og Tyrkia, mens kvinner med flyktningbakgrunn i større grad 
ønsker arbeid.  Det er en ekstra utfordring av både kvinner og menn med landbakgrunn fra 
Tyrkia har en svakere tilknytning til arbeidsmarkedet enn øvrige landgrupper. 
 
Hva som skal til for å øke kvinners sysselsetting er redegjort for i IMDi-rapport 4-2009 om 
Hjemmeværende innvandrerkvinner – en undersøkelse i Groruddalen og Søndre Nordstrand 
og rapporten peker på følgende tiltak som grunnleggende for å kunne øke sysselsettingen 
blant hjemmeværende kvinner: 
 

• Satsing på gratis norskopplæring som tilbys lokalt og med gratis barnepass. 

• Tiltak rettet mot samfunnsdeltakelse med fokus på mestring. Eksempler er 
lavterskeltiltak som møteplasser, samtalegrupper, trim/kosthold, svømmegruppe, 
besøk på arbeidsplasser, tilbud for familielæring, fysisk og psykisk helse og enkle 
helsesjekker. 

• Arbeidsrettede tiltak som mulighet for deltakelse i NAV’s satsing på ”Ny sjanse” uten 
å være sosialhjelpsmottaker. 

• Direkte markedsføring av tilbud og muligheter gjennom muntlig informasjon og 
oppsøkende virksomhet (banke på døren) og bruk av tolk 

• Introduksjon til Norge for alle innvandrere som får oppholdstillatelse med vektlegging 
av hvor viktig det er å lære seg norsk – uansett hva man tenker om utdanning eller 
arbeid. 

 
Disse tiltakene vurderes som relevante også overfor hjemmeværende innvandrerkvinner i 
Drammen kommune og på Fjell. 
 
Når det gjelder kvinnene i den øvrige befolkningen og deres tilknytning til arbeidsmarkedet, 
samt forskjeller mellom drabantbyen på Fjell og småhusbebyggelsen forøvrig i bydelen 
Austad/Fjell, vises det til analysen om levekårsutvikling og flytting fra Norsk Institutt for By- 
og regionforskning (NIBR-rapport 2010:21). Et sammendrag av rapporten følger senere i 
dette faktagrunnlaget. 
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4. Sysselsetting og deltakelse i utdanning blant unge  
 
SSB-rapport 2009/36 om innvandrere i norske kommuner har sett på sysselsetting og 
deltakelse i utdanning blant unge innvandrere og unge norskfødte med innvandrerforeldre. 
Det er bare de landgruppene som har 50 personer eller flere i aldersgruppene i hver enkelt 
kommune som det er vist tall for. Årsaken er at dersom utvalget er færre enn 50 personer, vil 
utvalget være for lite til å være representativt. 
 

4.1 Utdanningsdeltakelse blant  unge innvandrere 

 
Land Afghanistan Irak Somalia Tyrkia 
Innvandrere i aldersgruppen 19 – 24 år 52 95 64 78 

Tabell 2: Innvandrere bosatt i Drammen kommune pr. 1.01.2008  i aldersgruppen 19–24 år. 
 

 
Figur 11: Andel innvandrere i aldersgruppen 19 – 24 år pr. 1.10.2007 i Drammen kommune og deres 
deltakelse i utdanning sammenlignet med alle i landet i samme aldersgruppe. 
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Denne statistikken viser at innvandrere fra Irak og Afghanistan i Drammen kommune i 
aldersgruppen i relativt stor grad er i utdanning sammenlignet med alle i aldersgruppen i 
landet. Særlig utmerker innvandrere fra Afghanistan seg med relativt høy deltakelse i 
utdanning på høgskole eller universitet. Innvandrere fra Tyrkia er i stor grad 
familiegjenforening og deltakelsen i utdanning er relativt lav. 
 

4.2 Utdanningsdeltakelse blant  unge norskfødte med innvandrerforeldre 

 
Landbakgrunn India Pakistan Tyrkia 
Norskfødte med innvandrerforeldre i aldersgruppen 19 – 24 år 51 68 169 

Tabell 3: Norskfødte med innvandrerforeldre bosatt i Drammen kommune pr. 1.01.2008 i 
aldersgruppen 19 – 24 år. 
 

 
Figur 12: Norskfødte med innvandrerforeldre i aldersgruppen 19 – 24 år pr. 1.10.2007 i Drammen 
kommune og deres deltakelse i utdanning sammenlignet med alle i landet i samme aldersgruppe. 
 
Figuren viser at norskfødte med foreldre fra India og Pakistan har stor deltakelse i utdanning 
på høyskole og universitet og ligger over snittet for hele landet. Utfordringen for Drammen er 
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å øke deltakelsen i utdanning blant norskfødte med innvandrerforeldre fra Tyrkia. Andre 
landgrupper har så få norskfødte at det ikke er oppgitt tall for disse i SSB-rapporten 2009/36 
om innvandrere i norske kommuner.  
 

4.3 Unge norskfødte med innvandrerforeldre i arbeidsstyrken 

 
Landbakgrunn India Pakistan Tyrkia 
Norskfødte med innvandrerforeldre i aldersgruppen 20 – 29 år 75 93 217 

Tabell 4: Norskfødte med innvandrerforeldre bosatt i Drammen kommune pr. 1.01.2008 i 
aldersgruppen 20 – 29 år. 
 

 
 
Figur 13: Norskfødte med innvandrerforeldre i aldersgruppen 20 – 29 år pr. 1.10.2007 sammenlignet 
med alle i aldersgruppen i landet. 
 
Norskfødte med innvandrerforeldre i Drammen har en deltakelse i arbeidsstyrken som er på 
nivå med alle norskfødte med innvandrerforeldre i  landet. For unge voksne med foreldre fra 
India og Pakistan, må deltakelsen i arbeidsstyrken sees i sammenheng med den høye 
deltakelsen i høyere utdanning. Norskfødte i aldersgruppen med innvandrerforeldre fra Tyrkia 
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har en noe lavere deltakelse i arbeidsstyrken enn snittet for alle i aldersgruppen i landet og 
dette representerer en utfordring sett i sammenheng med en relativt lav deltakelse i høyere 
utdanning. 
 

4.4 Prosjekt 1824   

Drammen kommune får årlig mellom 400 og 450 nye sosialhjelpsmottakere i aldersgruppen 
fra og med 18 år  til og med 24 år og arbeider gjennom ”Prosjekt 1824” både med å kanalisere 
disse over i arbeid, utdanning eller annen aktivitet samt å forebygge slik at tilstrømningen av 
nye unge sosialhjelpsmottakere skal reduseres.  450 nye sosialhjelpsmottakere i 2010 utgjør   
8 % av alle i aldersgruppen mellom 18 år og 24 år.  

Prosjektet startet opp i juni 2008 og avsluttes ved utgangen av 2010. Drammen kommune er 
prosjekteier gjennom sitt vedtak i bystyret i mai 2008. Det er etablert en prosjektgruppe med 
medlemmer både fra kommunens virksomheter og fra samarbeidspartnerne: NAV-arbeid,  
Buskerud fylkeskommune, Karrieresenteret ved Papirbredden, Sosialsenteret, Senter for 
oppvekst, Omsorgstiltakene, Senter for rusforebygging, Introduksjonssenteret og 
Helsetjenesten.  

Prosjektet klarer hvert år å kanalisere 75 % av de unge sosialhjelpsmottakerne over i arbeid, 
utdanning eller annen aktivitet. Noen er gjengangere og forblir sosialhjelpsmottakere og har 
vist seg å være en tung gruppe å arbeide med.  

Mange som henvender seg for å få sosialhjelp er ungdommer som har sluttet i videregående 
skole. I prosjektperioden er det derfor etablert flere forebyggende tiltak. Ett av tiltakene er 
opprettet ved Galterud og Kjøsterud ungdomsskoler for å fange opp elever som står i fare for 
å falle ut etter påbegynt videregående utdanning. Gjennom prosjektet har NAV også etablert 
tiltak for å gi tilbud om ulike arbeidstrenings- eller kvalifiseringstiltak, blant annet kurset: 
”Klart jeg kan”. Urovekkende mange (85 %) av de unge sosialhjelpsmottakerne har brukt opp 
rettighetene sine til videregående utdanning. Både på Åssiden og Drammen videregående 
skoler er det nå etablert introduksjonsklasser. Nok læreplasser er også et behov. Det viser seg 
både å være for få læreplasser og at læreplassene som tilbys ikke er tilstrekkelig relevante for 
faget og/eller ligger for langt unna for enkelte elever.  

De  unge sosialhjelpsmottakerne er bosatt i hele kommunen og det er  ingen opphopning i 
enkelte bydeler. Unge sosialhjelpsmottakere som er innvandrere eller norskfødte med 
innvandrerforeldre utgjør 39 % av gruppen, mens de utgjør 25 % av alle i aldersgruppen i 
Drammen kommune, slik at de er noe overrepresentert.  

Fra og med 2011 skal prosjektet være en del av det ordinære oppfølgingsarbeidet i NAV og 
Buskerud fylkeskommune samt Drammen kommune. Tilstrekkelig kapasitet i NAV for å 
videreføre prosjektets arbeidsmetodikk i daglig drift, fortsatt samordning mellom NAV, 
fylkeskommune og kommune samt etablering av flere læreplasser i Drammen er nødvendig 
for fortsatt å lykkes med å redusere antall unge sosialhjelpsmottakere. 
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5. Analyse av levekårsutvikling og flytting på Fjell 
  

5.1 Om analysen av levekårsutvikling og flytting 

I og med at levekår følger den enkelte person og familie, er det nødvendig å ha kunnskap om 
levekårsutvikling og flyttemønster både internt  i bydelen Austad – Fjell, ellers i Drammen og 
over kommunegrensen for å vite noe om hvor stabil befolkningen på Fjell og ellers i bydelen 
Austad/Fjell er, hvor stor utskiftningen det er av befolkningen på Fjell og ellers i bydelen, 
samt hvordan befolkningen endres når det gjelder utdanning, inntekt, sosialhjelp og 
familiesammensetning (antall barn).  
 
Drammen kommune har gitt Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) i oppdrag å 
analysere levekårsutviklingen og flytting i Austad/Fjell bydel. Bydelen er delt i to,  i 
drabantbyområdet (blokbebyggelsen på Fjell) og småhusområdet som omfatter den resterende 
delen av bydelen Austad/Fjell. Befolkningen på 7 500 personer i bydelen i 2008 fordeler seg 
nesten jevnt på de to bydelsområdene, der 3 900 personer bor i drabantbyområdet og 3 600 
personer bor i småhusbebyggelsen. Befolkningen er også delt i to der innvandrere og 
norskfødte med innvandrerforeldre inngår i den ene gruppen omtalt som de med 
innvandringsbakgrunn, og øvrig befolkning i den andre gruppen omtalt som de med norsk 
opprinnelse. 
 
Det er sett på tre livsfaser som en befolkning gjennomlever og tre årskull fra hver livsfase er 
fulgt i åtte år og med seks års mellomrom for å vurdere endringer over noe tid. 

• Ungdomssfasen gjelder tre årskull mellom 15 år og 17 år og som er fulgt i åtte år til de 
er mellom 23 år og 25 år.  

• Etableringsfasen gjelder tre årskull mellom 25 år og 27 år og som er fulgt i åtte år til 
de er mellom 33 år og 35 år. 

• Tidlig seniorfase gjelder tre årskull mellom 54 år og 56 år og som er fulgt i åtte år til 
de er mellom 62 år og 64 år. 

For alle tre livsfasene er de tre første årskullene fulgt fra 1994 til 2002 og de neste tre 
årskullene er fulgt fra 2000 til 2008 for å vurdere eventuelle endringer over tid for hver 
livsfase. Konklusjonene i rapporten viser endringer i et seksårsperspektiv for de ulike 
livsfasene. 
 
 

5.2 Omskiftlighet og stabilitet i befolkningen 

Rapporten viser at innvandrere og norskfødt med innvandrerforeldre i drabantbyområdet og 
i småhusområdet utgjør en økende andel av befolkningen i de livsfasene det er sett på, særlig 
for de i etablererfasen.  
 
I drabantbyområdet i 2008 utgjør innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre 77 % 
av befolkningen mellom 33 og 35 år og 57 % av befolkningen mellom 23 og 25 år.  
 
I småhusområdet i 2008 utgjør innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre 39 % av 
befolkningen mellom 33 og 35 år og 22 % av befolkningen mellom 23 og 25 år.  
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Figur 14: Befolkningen i Austad/Fjell bydel fordelt på drabantbyområdet og småhusområdet, 
utviklingen fra 2002 til 2008 for aldersgruppene 33 – 35 år og 23 – 25 år og for to befolkningsgrupper: 
Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre og øvrig befolkning. 
 
 
 
Økt utflytting og økt videreflytting i perioden 2000 til 2008 sammenlignet med foregående 
periode fra 1994 til 2002 medfører at befolkningen i ungdomsfasen og etablerfasen er mindre 
bofaste i begge boområdene.  
 
For etablererfasen i drabantbyen har 41 % av de som er mellom 33 og 35 år i 2008  med 
innvandringsbakgrunn (innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre) bodd der i alle 
åtte årene fra 2000, mens 46 % av de som har flyttet inn i åtteårsperioden bor der i 2008. Til 
sammenligning har 16 % av de som er mellom 33 og 35 år i 2008 med norsk opprinnelse 
bodd der i alle åtte årene, mens 49 % av de som har flyttet inn i åtteårsperioden bor der i 
2008. I foregående periode fra 1994 til 2002 var bofastheten større, særlig blant de med norsk 
opprinnelse.  
 
For ungdomsfasen i drabantbyen har 33 % av de som er mellom 23 og 25 år i 2008 med 
innvandringsbakgrunn (innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre) bodd der i alle 
åtte årene fra 2000, mens 46 % av de som har flyttet inn i åtteårsperioden bor der i 2008. Til 
sammenligning har 67 % av de som er mellom 23 og 25 år i 2008 med norsk opprinnelse 
bodd der i alle åtte årene, mens 32 % av de som har flyttet inn i åtteårsperioden bor der i 
2008. I foregående periode fra 1994 til 2002 var bofastheten større, særlig blant de med 
innvandringsbakgrunn.  
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Disse flyttingene har svekket utdannings- og inntektsprofilene både for ungdomsfasen og 
etablerfasen i drabantbyområdet og for begge befolkningsgruppene, mest i etablererfasen.  
 
Befolkningsgruppen med norsk bakgrunn i drabantbyen tilhører i økende grad en mindre og 
sterkere selektert gruppe levekårsmessig.  
 
Den største flyttestrømmen til drabantbyen i perioden fra 2000 til 2008 kommer fra utlandet 
både for etablererfasen og ungdomsfasen. Den nest største flyttestrømmen for etablererne 
kommer fra Oslo, Asker og Bærum, mens for ungdomsfasen kommer den fra landet ellers 
(utenom omlandskommunene, Oslo og Akershus).  Den største flyttestrømmen ut fra 
drabantbyen i samme periode går til andre bydeler i Drammen og til omlandskommunene 
både for etablererne og ungdomsfasen. Flyttestrømmen fra drabantbyen til 
småhusbebyggelsen er liten, men øker litt fra første periode (1994 – 2002) til andre periode 
(2000 – 2008). I småhusbebyggelsen ser det også ut til å være en større tendens til 
videreflytting og gjennomtrekk enn til fast etablering, både i ungdomsfasen og 
etableringsfasen.  
 
Blant det store flertallet i småhusbebyggelsen, befolkningen med norsk bakgrunn, sees en 
økende tendens til utflytting, både for de yngste og de eldste, mens i etablerfasen oppettholdes 
befolkningens størrelse gjennom hele etablererfasen i perioden 2000 til 2008. Men det er bare 
12 % som er bofaste gjennom hele etablerfasen og det er mange innflyttere som flytter videre 
i løpet av åtteårsperioden. 
 
Den eneste befolkningsgruppen som øker fra 2002 til 2008 er innvandrere og norskfødte med 
innvandrerforeldre i småhusbebyggelsen og som. i 2008 er mellom 33 og 35 år. Disse, som 
er i etablererfasen, kommer først og fremst fra andre steder enn fra Drammen, og mange 
kommer direkte fra utlandet.  
 
 

5.3 Utdanning  

Flyttingene både i ungdomsfasen og i etablererfasen i drabantbyområdet på Fjell fører til at  
utdanningsprofilene på Fjell er svekket fra 2002 til 2008. Dette gjelder både for 
befolkningsgruppen innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre og for de med norsk 
opprinnelse og det gjelder mest  for de som gjennomløper etablererfasen (familier med barn).  
 
Når det gjelder utdanning så har drabantbyen i 2008 stor andel uten videregående skole 
både blant etablererne (de som er mellom 33 og 35 år i 2008) og blant unge voksne (de som er 
mellom 23 og 25 år i 2008)  
 
77 % av etablererne i 2008 i drabantbyen har innvandringsbakgrunn (innvandrere og 
norskfødte med innvandrerforeldre) og blant disse er andelen uten videregående skole tre 
ganger så høy som i landet både for kvinner og menn. Blant etablererne med norsk 
opprinnelse er andelen uten videregående utdanning i 2008 en og halv ganger så høy som i 
landet både for kvinner og menn. For de som har videregående utdanning, så ligger menn med 
norsk opprinnelse på  nivå med landet, mens menn med innvandrerbakgrunn og kvinnene i 
begge befolkningsgruppene ligger lavere enn landsnivået. Andelen med høyere utdanning er 
svært lav og ligger rundt en femtedel av landsbefolkningen med unntak av kvinner med norsk 
opprinnelse som ligger på det halve av landsnivået. 
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For unge mellom 23 og 25 år med innvandrerbakgrunn i drabantbyområdet har 
utdanningsprofilen bedret seg fra 2002 til 2008. Det er spesielt tendensen til å ta videregående 
skole som er blitt mer vanlig og det gjelder kvinnene. Men selv om unge kvinner (mellom 23 
og 25 år i 2008) med innvandringsbakgrunn på Fjell har videregående utdanning på nivå med 
unge kvinner i landet, så er samtidig andelen unge kvinner med innvandringsbakgrunn uten 
videregående utdanning høyere enn i landet. Blant unge menn fra begge landgruppene og 
blant unge kvinner med norsk opprinnelse har andelen uten videregående utdanning økt fra 
2002 til 2008 og blant disse  er andelen uten videregående utdanning i 2008 dobbelt så høy 
sammenlignet med landsnivået. For de som har tatt videregående utdanning ligger andelen av 
unge kvinner med norsk opprinnelse 20 % under landsnivået, mens unge menn fra begge 
landgrupper ligger nesten 45 % under landsnivået.  
 
Når det gjelder høyere utdanning vil flere i denne aldersfasen fremdeles være i et 
utdanningsløp, slik at tallene ikke er trukket fram.  
 
Når det gjelder utdanning til beboerne i småhusbebyggelsen er bildet mer sammensatt. 
Kvinner med norsk opprinnelse mellom 33 og 35 år i 2008 skiller seg ut og ligger over 
landsnivået når det gjelder høy utdanning. Menn med norsk bakgrunn i samme aldersgruppe 
har en svakere utdanningsprofil på alle trinn enn alle i landet. Menn med innvandrerbakgrunn 
mellom 33 og 35 år i 2008 har høy utdanning på samme nivå som i landet. Blant kvinner med 
innvandrerbakgrunn i samme aldersgruppene er det en polarisering. Flere har lav eller ingen 
utdanning sammenlignet med alle i landet samtidig som de med høy utdanning ligger tett opp 
til nivået i landet som helhet.  
 
Unge i 2008 mellom 23 og 25 år med innvandrerbakgrunn i småhusbebyggelsen er for få til at 
den kan sies noe om utdanningsprofilen for disse.  
 
 

5.4 Inntekt 

Inntekt for innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre mellom 33 og 35 år i 2008 i 
Austad/Fjell er lavere enn på landsbasis, og det er små forskjeller mellom drabantbyen og 
småhusbebyggelsen, både for kvinner og menn.  
 
For de med norsk bakgrunn mellom 33 og 35 år i 2008 er forskjellene mellom 
bydelsområdene stor. I småhusbebyggelsen er inntekten for begge kjønn høyere enn på 
landsbasis. I drabantbyen i 2008 hadde menn mellom 33 og 35 år med norsk bakgrunn lavere 
inntekt enn menn med innvandrerbakgrunn i samme aldersgruppe. For kvinner med norsk 
bakgrunn i drabantbyen er inntekstfordelingen også svekket fra 2002 til 2008.  
 
Menn mellom 33 og 35 år med innvandrerbakgrunn (innvandrere og norskfødte med 
innvandrerforeldre) både i drabantbyen og i småhusområdet har fått  forbedret 
inntekstfordelingen fra 2002 til 2008, mens for kvinnene med innvandrerbakgrunn i samme 
aldersgruppe er fordelingen svekket.  
 
Inntekt for de mellom 23 og 25 år i 2008 viser at menn i innvandrergruppen (innvandrere og 
norskfødte med innvandrerforeldre) som bor i drabantbyen har inntekt på landsnivået, mens 
kvinnene i innvandrergruppen har langt mindre inntekt og langt flere er uten inntekt. Det er 
for få i småhusbebyggelsen til at det kan sies noe om inntektsfordelingen der. 
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For de unge mellom 23 og 25 år i 2008 med norsk bakgrunn er forskjellene mellom 
boområdene stor. Flere unge menn  med norsk bakgrunn i drabantbyområdet har en 
inntektsfordeling sammenlignbar med landet, men med en overvekt på midlere trinn og færre 
på de øverste inntektstrinnene. De unge kvinnene har en inntekstfordeling som er noe bedre 
sammenlignet med landet. Det er få på laveste trinn, men flere på nest laveste trinn og noen 
færre på de øverste trinnene sammenlignet med landet. I småhusbebyggelsen er det for begge 
kjønn overvekt av personer uten inntekt og på nest laveste trinn.  
 
 

5.5 Sosialhjelp 

I drabantbyen på Fjell er bruken av sosialhjelp for personer i etablerfasen (fra de er mellom 
25 og 27 år til de er mellom 33 og 35 år) mye høyere sammenlignet med landet som helhet, 
og gjennomgående også høyere i befolkningen med norsk opprinnelse enn i 
innvandrergruppen (innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre). For 
innvandrergruppen har det skjedd en entydig forbedring fra første periode fra 1994 til 2002 
sammenlignet med annen periode fra 2002 til 2008. For personer med norsk bakgrunn har 
kvinner hatt en forbedring fra første til annen periode, mens menn har hatt en forverring. 
 
Unge tenåringsgutter med norsk bakgrunn har betydelig høyere tendens til å bli 
sosialhjelpsmottakere når de er mellom 15 og 17 år og dette gjelder både i 1994 og i 2002. For 
unge jenter er det høyere andel sosialhjelpsmottakere blant innvandrere i 1994, men i 2002 er 
andel sosialhjelpmottakere lik mellom innvandrerjenter og jenter med norsk bakgrunn. For 
menn med innvandringsbakgrunn mellom 23 og 25 år er andelen sosialhjelpmottakere i 2008 
betydelig lavere enn i 2002. For menn med norsk opprinnelse og begge kvinnegruppene er det 
en økning av andelen sosialhjelpsmottakere fra 2002 til 2008 for de mellom 23 og 25 år.  
 
I småhusbebyggelsen har bruken av sosialhjelp for personer i etablerfasen vist en forbedring 
for alle grupper fra første til andre periode. I 2008 har menn med innvandrerbakgrunn mellom 
33 og 35 år en bruk av sosialhjelp på nivå med landet som helhet, mens øvrige 
befolkningsgrupper i samme aldersgruppe ligger under nivået i landet. 
 
Av de få innflytterne med innvandringsbakgrunn mellom 23 og 25 år som bor i 
småhusbebyggelsen i 2008 er det spesielt mange som mottar sosialhjelp. For den øvrige 
befolkningen mellom 23 og 25 år er bruken av sosialhjelp omtrent som på landsbasis mellom 
5 og 10 %. 
 
Når det gjelder seniorfasen (fra mellom 54 og 56 år til mellom 62 og 64 år) er det få 
innvandrere som bor i Austad/Fjell i 2008 sammenlignet med den øvrige befolkningen. I 
drabantbyen utgjør innvandrerne 29 % av de mellom 62 og 64 år og i småhusbebyggelsen 
utgjør de 13 %. Innvandrerbefolkningen er så liten i absolutte tall i småhusbebyggelsen, slik 
at bruk av sosialhjelp bare sees på for drabantbyområdet. Menn med innvandringsbakgrunn 
mellom 62 og 64 år mottar sosialhjelp i 2008 i langt større grad enn de med norsk bakgrunn i 
samme aldersgruppe. Men menn med norsk bakgrunn har allikevel tre ganger så høyt bruk av 
sosialhjelp enn nivået i landet som helhet. Kvinnene i begge befolkningsgrupper mottar ikke 
sosialhjelp i 2008. I småhusbebyggelsen er sosialhjelp som fenomen så og si fraværende.  
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.  

5.6 Barnetall 

I drabantbyområdet i 2008 har 95 % av kvinnene med innvandringsbakgrunn (innvandrere 
og norskfødte med innvandrerforeldre) mellom 33 og 35 år barn, mens 57 % av kvinnene med 
norsk opprinnelse i samme aldersgruppe har barn. For innvandrerkvinner mellom 23 og 25 år 
har 48 % av kvinnene barn og de har ett eller to barn, mens 25 % av de med norsk opprinnelse 
i samme aldersgruppe med barn også har ett eller to barn. 
 
Innvandrerkvinnene har gjennomgående flere barn, men utviklingen fra 2002 til 2008 viser en 
nedgang for begge aldersgruppene. I 2002 hadde  22 % av innvandrerkvinnene mellom 33 og 
35 år  fire eller flere barn og dette er redusert til 7 % av kvinnene i 2008. 80 % av 
innvandrerkvinnene mellom 33 og 35 år har to eller tre barn i 2008. Til sammenligning har  
43 % av kvinner med norsk opprinnelse i samme aldersgruppe to eller tre barn. 
 
I småhusbebyggelsen i 2008 har 85 % av kvinnene med innvandringsbakgrunn (innvandrere 
og norskfødte med innvandrerforeldre) mellom 33 og 35 år barn, mens 60 % av kvinnene med 
norsk opprinnelse i samme aldersgruppe har barn. For innvandrerkvinner mellom 23 og 25 år 
har 40 % av kvinnene barn og de har ett eller to barn, mens 12 % av de med norsk opprinnelse 
i samme aldersgruppe med barn, har ett barn. 
 
Også i småhusbebyggelsen har innvandrerkvinnene flere barn, og også her er det en nedgang i 
barnetall fra 2002 til 2008, selv om den er mindre enn i drabantbyområdet. I 2002 hadde 10 % 
av innvandrerkvinnene fire eller flere barn og dette er redusert til 5 % av kvinnene i 2008.    
65 % av innvandrerkvinnene mellom 33 og 35 år har to eller tre barn i 2008. Til 
sammenligning har 29 % av kvinner med norsk opprinnelse i samme aldersgruppe to eller tre 
barn. 
 
Utviklingen fra 2002 til 2008 viser at innvandrerkvinnene (innvandrere og norskfødte med 
innvandrerforeldre) får færre barn og de får også barn senere i sitt livsløp og dette er mer 
markant i småhusbebyggelsen enn i drabantbyområdet. Men fremdeles får innvandrerkvinner 
i begge aldersgruppene flere barn og tidligere enn kvinner med norsk opprinnelse.  
 
 

6. Boligstruktur og befolkningssammensetning 
 

6.1 Boligstruktur og befolkningssammensetning i Austad/Fjell bydel 

I drabantbyområdet på Fjell er det så og si bare blokkbebyggelse. I de fire borettslagene er det 
1509 leiligheter. Drammen kommune disponerer 163 leiligheter for utleie og dette utgjør      
11 % av leilighetene på Fjell. Ellers i bydelen Austad/Fjell er det enebolig- og 
rekkehusbebyggelse, terrassert bebyggelse og noe lavblokk (småhusområdet). Dagens 
boligstruktur er med andre ord sammensatt og har boliger i alle prisklasser.   
 
Det har blitt lagt ut eneboligområder både på Søndre Fjell platå i 2001 (50 eneboligtomter) og 
i Fjellsveien 40 i 2005 (sju  eneboligtomter). Disse har ikke vært omsettelige og området på 
Søndre Fjell platå er omregulert til lavblokk i 2006. Disse har også vært vanskelig å omsette. 
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Grunneieren i Fjellsveien 40 ønsker nå å endre bebyggelsen fra sju eneboliger til 16 
leiligheter i fire bygg.  
 
Befolkningen i 2008 fordeler seg omtrent jevnt på de to boområdene med 3 900 i 
drabantbyområdet og 3 600 i småhusområdet. På Fjell skole har 80 % av barna 
minoritetsbakgrunn og det innebærer at en eller begge foreldre er innvandrere. Skolekretsen 
for Fjell skole er så og si sammenfallende med Austad/Fjell bydel med unntak av to 
grunnkretser. Andelen med innvadringsbakgrunn (innvandrere og norskfødte med 
innvandrerforeldre) blant den voksne befolkningen i bydelen (mellom 25 og 54 år) er 54 % i 
2010.  NIBR-rapport 2010:21 har tall for 2008 og viser at blant etablererne (voksne mellom 
33 og 35 år), så utgjør befolkningen med innvandringsbakgrunn 59 % og andelen har økt fra 
49 % i 2002. Det er her vi finner familier med skolebarn og i Austad/Fjell bydel har kvinner 
med innvadringsbakgrunn noen flere barn enn den øvrige befolkningen og får også barn noe 
tidligere i sitt livsløp. I perioden 2002 til 2008 er det ferdigsilt 50 nye boliger i Austad/Fjell 
hvorav en tredjedel er eneboliger, rekkehus og tomannsboliger. 
 
Analyse av flytting og boligbygging i tilknytning til forarbeidet til gjeldende kommuneplan 
viste at i 2005 sto nybygde boliger  for bare  5 % av flyttingene. I 2005 fikk nesten 10 000 
personer ny adresse i Drammen og bare 500 av disse flyttingen var knyttet til en nybygd 
bolig. Bruktmarkedet for boliger er derfor dominerende når det gjelder flyttinger og 
befolkningssammensetningen i de ulike bydelene i Drammen. Alle bydelene i Drammen har 
en sammensatt boligstruktur med unntak av Konnerud, Åskollen og Skoger. I disse tre 
bydelene er innslaget av eneboliger, rekkehus og tomannsboliger dominerende. 
 
 

 

7. Skole og barnehage 

 

7.1 Grunnskolen 

75 % av elevene i 1. – 4. trinn på Fjell skole hadde høsten 2009 behov for særskilt 
norskopplæring iht gjennomført kartlegging av norskspråket til den enkelte elev. Pr. 
1.01.2010 er befolkningsgruppen, som er mellom 0 – 15 år i Austad/Fjell bydel, sammensatt 
av 10 % innvandrere, 50 % som er født og oppvokst i Norge med innvandrerforeldre, til 
sammen 60 % 2

 
, mens 40 % tilhører den øvrige befolkningen.  

Andre skoler med mange elever med særskilt norskopplæring  i 1. – 4. trinn høsten 2009 er 
Brandengen med 44 %, Danvik med 32 %, Åssiden med 28 %, Rødskog med 26 %, Skoger 
med 23 % og Bragernes med 23 %.  
 
Fjell skole skårer dårlig på nasjonale prøver for 5. trinnet og under landsgjennomsnittet både 
for lesing, regning og engelsk. For småbarnstrinnet går 20 % av elevene på SFO. Galterud 
skole skårer også dårlig og under landsgjennomsnittet på alle fag for 8. trinnet.  

                                                 
2 Dette innebærer at noen elever med en norsk forelder og en innvandrerforelder har behov for særskilt 
norskopplæring. 
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Men det er større sammenheng mellom utdanningsprofilen i befolkningen i skoleområdet enn 
andelen med særskilt norskopplæring når det gjelder elevenes resultater på nasjonale prøver 
på skolen. Både Brandengen skole og Danvik skole ligger på eller over landsgjennomsnittet i 
alle fag på nasjonale prøver og har en utdanningsprofil fra middels til høy i befolkningen. 
Unntaket er Hallermoen skole som med den høyeste utdanningsprofilen i befolkningen i 
Drammen skårer under landsgjennomsnittet i alle fag. Her er andelen med særskilt 
norskopplæring på 2 %.  
 
Når det gjelder elevenes trivsel på skolen, så skårer både Fjell skole og Galterud skole bedre 
enn øvrige skoler i Drammen på elevundersøkelsen. Det samme gjelder foreldreundersøkelsen 
der foreldrene med elever på Fjell skole og Galterud skole gjennomgående er mer fornøyde 
enn foreldrene med elever på øvrige skoler i Drammen. Utviklingen på Fjell skole er slik at 
språkkompetansen i norsk er bedre ved skolestart nå enn tidligere og Galterud skole kan vise 
til mange skolemotiverte elever som gir utslag i bedring av karakterene både i standpunkt og 
på eksamen. 
 
Både Fjell skole og Galterud skole har leksetimer for elevene. Leksetiden på to timer i uken er 
lovpålagt for småskoletrinnet fra høsten 2010 og på Fjell skole er det elevenes faste lærer som 
har disse leksetimene med sin klasse. I tillegg har Fjell skole leksetimer for seks av 11 klasser 
på mellomtrinnet med en til to timer i uken. På mellomtrinnet er det en blanding av lærere og 
assistenter som har leksetimene. Galterud skole har til sammen fem timer leksetid som 
fordeles på  mandag til torsdag der lærerne er ansvarlig to dager i uken og assistentene to 
dager i uken. 
 
 

7.2 Barnehage – gratis kjernetid for treåringer 2010 

Gratis kjernetid for treåringer i barnehagene er et tiltak med statlige finansiering for å øke 
norskkunnskapen til førskolebarn før skolestart. Gratis kjernetid  for treåringer ble iverksatt fra 
1. januar 2010 og Drammen har våren 2010 arbeidet med å rekruttere barn til tiltaket. Full effekt 
kom fra august 2010 med opptak til nytt barnehageår. Området som omfattes av tiltaket gjelder 
Strømsø-siden med unntak av Åskollen og Konnerud.  
 
I området for gratis kjernetid i barnehage bor det 279 treåringer i august 2010, og 57 % av 
disse treåringene er flerspråklige og 43 % er norskspråklige. Pr august 2010 er det 85 % av de 
flerspråklige treåringene som har begynt i barnehage og 95 % av de norskspråklige. Begge 
befolkningsgruppene har økt sin deltakelse i barnehage betydelig og figuren på neste side 
illustrer økningen.. 
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Figur 15: Økning i andel treåringer i barnehage fra januar 2010 til august 2010 for boområdene som 
omfattes av gratis kjernetid i barnehage (Strømsø-siden med unntak av Åskollen og Konnerud) 
 
 

 
 

8. Levekår, helse og sosiale forhold 
 

8.1 Sammenhengen mellom levekår og helse 

Dårlige Levekår er gjensidig knyttet til helse og sosiale forhold. NIBR’s analyse av 
levekårsutvikling og flytting viser at levekårene (inntekt og utdanning) for voksne mellom 33 
og 35 år og unge voksne mellom 23 og 25 år er forverret fra 2002 til 2008. Dette indikerer at 
levekårene på Fjell er blitt dårligere de siste årene, særlig blant befolkningen med barn. 
 
Røyking, fysisk inaktivitet, overvekt/fedme og diabetes er sosialt skjevfordelt med økt 
hyppighet for de med lav inntekt og lav utdanning. Psykososiale risikofaktorer er langvarig 
usikkerhet og engstelse for arbeid og økonomi, tapsopplevelser, lav selvfølelse, sosial 
isolasjon, opplevelse av maktesløshet og mangel på kontroll over familiesituasjonen. De 
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sosiale og økonomiske levekårene innvirkning på helsa går i mange tilfelle via psykologiske 
mekanismer.  

 
Sosiale miljøfaktorer, individuelle forhold pga psykisk helse virker inn på evne og motivasjon 
for helsebringende levevaner. Atferd blir påvirket av kunnskap om risiko. Normer og regler 
spiller også inn. Den skjeve sosiale fordelingen av disse atferdsdeterminantene er viktige 
bakenforliggende årsaker til sammenhengen mellom levekår og helserelatert atferd i Norge.  
 
Innvandrere er en sammensatt gruppe med svært ulike erfaringer. Derfor kan man ikke 
konkluderer med at innvandrere i seg selv utgjør en felles risikogruppe. Innvandrere kan ha 
økt sykdomsrisiko av to grunner: Ekstrabelastinger knyttet til situasjonen som innvandrere, 
både for flyktninger og familiegjenforeninger og/eller sosiale og økonomiske levekår som er 
knyttet til økt sykdomsrisiko. 
 
Forekomst av selvrapportert sykelighet er høyere blant en del innvandrergrupper enn 
majoritetsbefolkningen. Det er økt forekomst av fedme, særlig hos kvinnelige innvandrere fra 
Tyrkia og Pakistan viser undersøkelser fra Oslo. Type 2 diabetes forekommer hyppig i mange 
innvandrergrupper, særlig fra indiske subkontinent. Generelt er mange av innvandrergruppene 
lite fysisk aktive. Det er økt hyppighet av mangel på vitamin D blant innvandrere fra Pakistan, 
Tyrkia, Iran og Sri Lanka. Fjell legesenter kan bekrefte at situasjonen for innvandrere på Fjell 
er  sammenfallende med Oslo. 
 

8.2 Folkehelse og forebygging 

Folkehelsearbeid er samfunnets samlede innsats for å styrke faktorer som fremmer helsen, 
reduserer faktorer som medfører helserisiko og beskytter mot helsetrusler. 
Folkehelseperspektivet omfatter ulike helsefremmende og forebyggende tiltak og bygger på 
aktiv medvirkning fra folk selv. Videre skal folkehelsearbeidet bidra til en jevnere sosial 
fordeling av faktorer som påvirker helsen.  
 
Et godt folkehelsearbeid bygger derfor på forebygging og det å komme tidlig inn med 
helsefremmende tiltak for barn og unge, samtidig som det er viktig også å drive 
helsefremmende tiltak også overfor den voksne befolkningen. 
 
Det er helsefremmende og ha god tilknytning til samfunnet gjennom utdanning og arbeid, 
fysisk aktivitet og gode sosiale relasjoner i familie og i sivilsamfunnet (barnehage, skole, 
fritidsaktiviteter, organisasjonslivet mm). 
 
 

8.3 Frivillig sektor og folkehelsen 

Frivillig sektor har en viktig rolle når det gjelder å styrke folkehelsen. Deltakelse i 
fritidsaktiviteter gir gode opplevelser, mestring og glede. Sosiale nettverk og sosiale 
ferdigheter etableres her. For barn og unge med innvandrerbakgrunn er det i tillegg en arena 
for barna – og foreldrene – til å praktisere norsk og tilegne seg kunnskap om det norske 
samfunnet og lære dets sosiale koder.  
 
Flertallet av barn fra inntekstfattige familier i Norge deltar i organiserte fritidsaktiviteter, men 
de har  lavere aktivitet sammenlignet med barn fra andre familier. Spesielt gjelder dette jenter 
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fra minoritetsbefolkningen. Deltakelse i organiserte aktiviteter er generelt lavere for ungdom 
fra minoritetsbefolkningen. 
 
Skole og fritidsliv er de viktigste arenaene for deltagelse, innflytelse og demokratilæring.  
Det er dokumentert at fysisk aktivitet forebygger en rekke sykdommer i tillegg til at aktivitet 
er en kilde til livsutfoldelse og positive mestringsopplevelser. Deltagelse i idrett og friluftsliv i 
ung alder øker sjansen for fysisk aktivitet i voksen alder. Idrett og friluftsliv kan både være 
organisert og uorganisert og det er behov for å tilrettelegge for begge. 
 
Idrett er den viktigste organisasjonsarenaen for barn og unge, og er derfor en viktig arena for 
integrering av barn med innvandringsbakgrunn. 
 
Men en forutsetning for å kunne delta i organisert idrett, friluftsliv, kultur eller andre 
fritidsaktiviteter, er at det finnes organisasjoner som produserer aktivitet. Organisasjoner som 
driver med idrett,  friluftsliv, kultur og andre fritidsaktiviteter er kjennetegnet ved at 
medlemmene er med på dette. Norske barne- og ungdomsaktiviteter er organisert slik at 
foreldrenes innsats er nødvendig for at det skal bli en aktivitet. I dag er barn og unge på Fjell 
nærmest uten lokalt organiserte aktivitetstilbud.  
 
Eneste lokalt organiserte idrettstilbudet er Marienlyst fortballklubb som har seks 
aldersbestemte lag hvorav ett jentelag. De sliter med å få foreldre til å stille som hjelpetrenere 
og på dugnad slik som Drafn gjorde i sin tid. All annen lokal idrettsaktivitet gis gjennom 
skolene og prosjektet: ”Inkludering i idrettslag” omfatter idrettskole, innebandy, dans/turn og 
sommerferieaktiviteter, basketball og kampsport..  
 
Sosiale og kulturelle aktiviteter på Fjell gis gjennom Frivilligsentralen, Biblioteket og 
Nærmiljøkontoret.   

Frivilligsentralen har over 100 frivillige og har aktiviteter som middagstreff for eldre, bingo, 
handletur, turgruppe, meditasjonstrening, bydelsdagen,  Café Solan, matgruppe, 
samtalegruppe på engelsk, samtalegruppe for kvinner på norsk, pakistansk kvinnegruppe, 
lørdagskafé på Fjell bo- og servicesenter, julaften for alle, ”språkvask”, brevhjelp, 
håndarbeidstreff og - kurs, leksehjelp på Fjell skole med mere.  Frivilligsentralen driver også 
Fjell Nettverksgruppe, der alle kommunale institusjoner i bydelen er representert, pluss politi, 
rådmannens stab, borettslagene og noen lag og foreninger. Sentralen koordinerer også Fjell 
bydelsdag, som i 2011 arrangeres for femte.gang. Bydelsdagen involverer mange lag og 
foreninger, enkeltpersone, og kommunale institusjoner. 

Biblioteket har ved siden av utlån arrangementer for barn og unge som ”bibliotekklubben”, 
”spillekvelder”, internettopplæring, høytlesing med mere. 

Nærmiljøkontoret står for drift av Fjell ungdomskafé, Juniorklubben og Jentekafé. Kontoret 
bidrar i tilrettelegging av ferie- og fritidsaktiviteter for barn og unge i bydelen - og samarbeid 
med andre aktører i nærmiljøet, blant annet borettslagene, biblioteket, skolene, Senter for 
oppvekst og frivillighetssentralen. Nærmiljøkontoret legger til rette for kulturaktiviteter for 
barn og unge i bydelene i samarbeid med andre aktører som for eksempel Union Scene, G60 
(ungdomstilbud), Masala og Matendo. Det er et samarbeid med kulturskolen og bibliotek. 
Kontoret legger til rette for og bidrar i kulturarrangementer på bydelshuset, for eksempel 
utstillinger, konserter og familiearrangementer til jul. Det er også nærmiljøkontoret som står 
for drift av Fjell bydelshus og utleie av festsalen til organisasjoner og privatpersoner.  
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8.4 Barn og unges deltakelse i idrett og aktivitetstilbud på Fjell 

Omfanget av barn og unges deltakelse i idrett og andre aktiviteter på Fjell er kartlagt gjennom 
en spørreundersøkelse våren 2010. I tillegg er det spurt om hva barn og unge kunne tenke seg 
å holde på med på fritiden.  
 
Spørreundersøkelsen er gjennomført på Fjell skole og Galterud skole og elever fra og med     
5. klasse til og med 10. klasse har deltatt. Av 480 elever har 360 elever svart og dette gir en 
svarprosent på 75 %. Lærerne har hjulpet til med å besvare spørreskjemaet. 
 
De 360 elevene som har svart kan tenke seg å drive med 1140 idrettsaktiviteter. Dette gir et 
snitt på 3 aktiviteter pr. elev. I tillegg kan disse elvene tenke seg å drive med 593 andre 
aktiviteter innenfor data, matlaging, tegning, teater og forming med flere, dvs 1,5 aktiviteter 
pr elev. 38 % av elevene sier at de ikke kan bli med dersom det koster penger. 80 % av 
elevene sier de kan bli med selv om aktiviteten er et annet sted enn på Fjell og det er likt 
mellom jenter og gutter.  
 

 
Figur 16:  Barn og unges deltakelse i idrett og annen aktivitet i aldersgruppen 10 år til 16 år som går på 

Fjell skole og Galterud skole våren 2010. 
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Figur 17: De 10 idrettene som flest ønsker seg på Fjell skole og Galterud skole, antall elever i  

  aldersgruppen 10 – 16 år, våren 2010 
 

 
 
Figur 18:  De aktivitetene som flest ønsker seg på Fjell skole og Galterud skole, antall elever i 

aldersgruppen 10 – 16 år, våren 2010 
 

 

8.5 Trening på norsk for innvandrerkvinner 

Det har siden 2008 vært arrangert tilbud til innvandrerkvinner om ”Trening på norsk”.  Dette 
er et lavterskeltilbud om fysisk aktivitet, helse og livsstil for småbarnsmødrene med 
innvandringsbakgrunn som har barn som deltar på ”Gratis kjernetid i barnehagen”. Et av 
målene med ”Trening på norsk” er at kvinnene gjør endringer i levevaner, slik at de kan være 
en større ressurs for sine barn. Mor er en av de viktigste rollemodellene for sine barn i forhold 
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til fysisk aktivitet og levevaner. Positiv livsstilsendring hos mor vil påvirke barnas 
oppvekstvilkår.  
 
Til sammen har drøyt 50 kvinner deltatt på tilbudet siden 2008. Flere kvinner har etter 
deltakelse på ”Trening på norsk” selv oppsøkt skole, NAV jobbsøkerkurs og vikarbyrå for å 
kvalifisere seg i norsk, lære å søke jobb og kommet ut i arbeid. Mange av kvinnene har blitt 
mere fysisk aktive i sin hverdag etter deltakelsen. Et gratis lavterskelstilbud viser seg å være 
viktig for å gi innvandrerkvinnene mestringsopplevelser og for at de tar større del i samfunnet. 

 
 

8.6 Prosjekt SIMBA 

Prosjekt SIMBA (sammen mot barnefattigdom) skal bidra til å bekjempe fattigdom blant barn 
og unge i Drammen kommune. Prosjektet har statlig finansiering. Prosjektet startet opp i 2009 
med en pilotperiode på tre måneder fram til februar 2010. Pilotperioden skal danne grunnlag 
for videre innretning av prosjekt SIMBA. Det er behov for fortsatt statlige midler for videre 
utvikling. Rapport fra pilotperioden foreligger pr. juni 2010.  
 
Prosjektet er forankret i Senter for oppvekst og Sosialsenteret i Drammen kommune. Fra 
februar 2010 er Sosialsenteret samorganisert i NAV Drammen. I styringsgruppen inngår 
Senter for oppvekst, NAV Drammen og Gulskogen skole og prosjektet har hatt følgeforskning 
fra Telemarksforskningen. 
 
I pilotperioden har ni fattige familier deltatt. Læringen er at arbeid med å bekjempe fattigdom 
blant barn og unge, både må ha et foreldreperspektiv og et barneperspektiv. Det er nødvendig 
å styrke foreldrenes økonomiske, sosiale og kulturelle posisjon for å øke sjansene for at barna 
varig kan løftes ut av fattigdom. En oppvekst i fattigdom fører ofte til at fattigdom går i arv til 
neste generasjon. Samtidig må det fokuseres på barna og deres særskilte vanskelige 
livssituasjon her og nå. Dette kan f.eks. dreie seg om at barn og unge, samtidig med at 
foreldrene gis mulighet til kompetanseheving, arbeidstilknytning så vel som bistand på andre 
kjerneområder i hverdagslivet, også blir gjenstand for selvstendig oppmerksomhet i form av 
for eksempel mulighet til positive opplevelser som ferie og fritid, skolefokus, styrket 
mestringsopplevelse mv.. 
 
Det er gjort erfaringer knyttet til modell- og metodenivå som vil være retningsgivende for det 
videre arbeid med utvikling av en tjenestemodell og praksismetode, som på en bedre måte enn 
i dag bidrar til å redusere fattigdom i barnefamilier. På modellnivå er det primært erfaringer 
knyttet til mangel på en helhetlig og koordinert tjeneste som er det tydeligste funnet. 
Tjenesteforvaltningen kan se ut til å arbeide tildels fragmentert og uten helhetlig tilnærming 
til brukernes situasjon. Dette har blant annet gitt seg utslag i at barnefamilier over flere år har 
levd under til dels svært dårlige kår, til tross for at tjenesteforvaltningen på ulike måter har 
vært i kontakt med familien over lange perioder. På metodenivå er det først og fremst erfaring 
med manglende helhetlig praksis og manglende brukerorientering som er det tydeligste 
funnet. Deltakerfamiliene har i sin tilbakemeling etter tre måneders prosjektdeltakelse, gitt 
uttrykk for at faktorer som tilgjengelighet, stabilitet i kontakten, forutsigbarhet, aktivt 
lyttende, ikke-moralsk tilnærming og reell innflytelse i egen sak, er forhold som er avgjørende 
for at samarbeidet mellom tjenesteforvaltningen og bruker skal gi mulighet for selvhjulpenhet 
og fravær av fattigdom. 
 



34 
 

 
Prosjektet skal i fortsettelsen samarbeide med deltakere fra pilotperioden og nye 
prosjektdeltakere for å identifisere den gode praksis. Til sammen planlegges det kontakt med 
ca. 30 familier i løpet av 2010. Erfaringene prosjektet gjør skal deles med 
tjenesteforvaltningen i utviklingsmøter. Gjennom dette skal det utvikles modell og metode 
som øker sjansene for at fattige familier endrer sin posisjon. Utviklingsarbeidet skal pågå i 
2010 og 2011, og nedfelles i revidert handlingsplan for fattigdomsbekjempelse. 
 
De fattigste familiene med barn bor ofte i leide boliger enten gjennom kommunal bolig eller 
på det private boligmarkedet. Utleieboliger er det flest av på nedre Bragernes, nedre Strømsø, 
Gulskogen og på Fjell. Kommunale utleieboliger i borettslag har ofte en høyere standard enn 
de øvrige utleieboligene. 
 

9. Koordinering og organisering  
 

9.1 Utfordringer for det ordinære tjenestetilbudet 

Det er et  potensial for å få til samordnende helhetlige tjenester hvor de som trenger det blir 
fanget opp på et tidligere tidspunkt og får rett tilbud til rett tid.  I dag er det en høy terskel for 
å få vedtak om hjelp, med henvisningskriterier bygget på lovpålagte rettigheter for den 
enkelte og mindre grad av lavterskeltilbud for hele familien uten henvisninger.  
 
Spesielt i skolen observeres mange familier som sliter og hvor både barna og de voksne 
trenger bistand. For barn i skolealder på Fjell er forekomsten av barnevernstiltak svært høy og 
for voksne med psykiske vansker blir ofte henvisninger avvist av spesialisthelsetjenesten 
samtidig som det erfaringsmessig tar tid å få vedtak om tjenester i kommunen. Dette kan bidra 
til at noen saker utvikler seg til å bli mer alvorlige og komplekse enn nødvendig.  
 
Taushetsplikten kan være til hinder for samarbeid i sammensatte saker, og noen ganger er 
tjenesteapparatet inne fra flere ulike instanser i en familie uten at  en vet om hverandre. På 
denne måten er det fare for at det gjøres dobbeltarbeid.  
 
Gruppebaserte tiltak i regi av kulturtjenesten (Nærmiljøkontoret, Danvik-Fjell Frivilligsentral 
og biblioteket) kunne med fordel hatt en nærmere tilknytning til resten av tjenesteapparatet. 
På bakgrunn av dette anbefales en videreutvikling av tverrsektorielle strukturer for tverrfaglig 
samhandling. For å styrke det forebyggende arbeidet og rette innsatsen mot grupper hvor det 
finnes høy risiko for at vansker kan oppstå, er det behov for møteplasser mellom fagfolk og 
familiene hvor også gruppebaserte nye lavterskeltilbud for foreldre og barn i form av 
foreldrestøttende tiltak og inkluderende tiltak for barna er lett tilgjengelige. 
 
Når det gjelder den eldre befolkningen, har det vært gode erfaringer med forebyggende team 
for eldre, med hjemmebesøk fra sykepleier for alle eldre over 75 år. Det etterlyses imidlertid 
en mer tverrfaglig tilnærming og samarbeid om målgruppen.  
 
Denne erkjennelsen i forprosjektperioden for Fjell 2020 er sammenfallende med læringen 
gjort i SIMBA-prosjektet. Det anbefales at  10 til 20 av de nye familiene som skal rekrutters 
inn i SIMBA-prosjektet kommer fra fattige familier på Fjell.  
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9.2 Utfordringer knyttet til medvirkning av lokalbefolkningen og frivillig innsats 

Det er utfordringer knyttet til medvirkning fra lokalbefolkningen, et lite aktivt 
organisasjonsliv og  lite bruk av sivile strukturer og nettverk som ressurser i lokalsamfunnet 
på Fjell. Dette henger også sammen med et ubrukt potensial når det gjelder samarbeid mellom 
offentlige instanser og private aktører innen frivillig arbeid, næringsliv og oppbygging av 
sosial kapital. Sosial kapital er viktig for vår helse og velferd og er definert som ressurser som 
er tilgjengelige for aktører gjennom deltakelse i sosiale nettverk.(Rønning 2009)   
 
Det er nødvendig med en spesiell innsats rettet mot frivillig arbeid, hvor kommunen har rollen 
som tilrettelegger og koordinerende instans. Danvik-Fjell Frivilligsentral med over 100 
frivillige og mange gruppebaserte tiltak er en stor ressurs på Fjell,. Det er behov for å  kunne 
jobbe med frivillighet på systemnivå for videreutvikling av samarbeid med de ulike 
organisasjonene, interessegruppene, samt rekruttering av nye medlemmer som kan være 
ressurspersoner i organisasjonene lokalt. Spesielt viktig er det å rekruttere unge medlemmer i 
et mangfolds- og inkluderingsperspektiv.  
 

9.3 Utfordring knyttet til stedsutvikling 

Det vises til egen stedsanalyse. Virksomhetene innen programområdet Byutvikling har et 
samlet ansvar for stedsutvikling, der Byplan er i føresetet i idé og utviklingsfasen i samråd 
med de andre virksomhetene (Vei, natur og idrett og Vann og Avløp samt Drammen Eiendom 
eller Byprosjekter). Drammen Eiendom og Byprosjekter er kommunens byggherrer på 
henholdsvis bygninger og kommunal infrastruktur. Det er etablert ulike tverretatlig 
samarbeidsfora for å sikre koordinering fra idé til skisseprosjekt og fram til anbudsgrunnlag, 
der forankring til økonomiplanarbeidet inngår i arbeidet. 
 
Når det gjelder drift av kommunal infrastruktur er det faste møter mellom virksomhetene der 
ulike problemstillinger reises. 
 
Utfordringene knyttet til stedsutvikling på Fjell er først og fremst den økonomiske rammen 
som kan stilles til rådighet til nye investeringer i økonomiplanarbeidet. 
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