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Sammendrag 
Drammen kommune har startet opp et utviklingsarbeid for drabantbyområdet på Fjell, kalt 
Fjell 2020.  Prosjektet skal være et langsiktig folkehelse- og stedsutviklingsarbeid for å bedre 
levekårene. Utviklingsarbeidet ble første gang forankret i Økonomiplanen 2009 – 2013 og det 
er satt av 2 mill. kr. årlig. Mandatet til forprosjektet ble behandlet i formannskapet i juni 2009. 
Forprosjektet er nå gjennomført og er forsinket fra mai 2010 til november 2010 pga at Norsk 
institutt for by- og regionforskning først kunne levere nødvendige analyser av 
levekårsutvikling og flytting på Fjell i oktober 2010.  

Gjennom analyser og erfaringskunnskap i forprosjektet viser det seg at Fjell har  
levekårsutfordringer ved at det skjer en opphopning av befolkning med lav inntekt og lav 
utdanning blant befolkningen i ungdomsfasen og i etablererfasen. Kvinner som er innvandrere 
står i relativt stor grad utenfor arbeidslivet. Flytteanalyser viser at ressurspersoner i 
etablererfasen (familier med barn) flytter ut både blant de med innvandringsbakgrunn 
(innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre) og blant den øvrige befolkningen.  
Samtidig øker befolkningen med innvandringsbakgrunn blant etablererne og de unge voksne, 
mens befolkningen med norsk opprinnelse blant etablererne og unge voksne blir en mindre 
gruppe med lave levekår. I drabantbyen i 2008 utgjør unge voksne mellom 23 år og 25 år med 
innvandringsbakgrunn 57 % av alle i denne aldersgruppen og etablererne mellom 33 år og 35 
år med innvandringsbakgrunn utgjør 77 % av alle i denne aldersgruppen.  
 
Det er derfor nødvendig å gjøre bydelen mer attraktiv når det gjelder de fysiske omgivelsene 
og aktivitetstilbudene for å få et bedre og mer stabilt bomiljø, samt stimulere til utdanning og 
arbeid for å bedre levekårene. Arbeid og en inntekt å leve av sammen med fysiske og sosiale 
aktiviteter er også grunnleggende for en god helse.  
 
I forprosjektsfasen har Fjell 2020 også bidratt til å stimulere den løpende utviklingen på Fjell 
gjennom både koordinering og delfinansiering av ulike tiltak.  
 
Utviklingsarbeidet foreslås videreført i et hovedprosjekt. Satsing på godt bomiljø gjennom 
stedsutvikling og aktivitetstilbud til barn og unge vil være viktig for at de mer ressurssterke 
foreldrene både skal bli boende og flytte til skolekretsen for Fjell skole og dermed være med 
på å bedre levekårene og bidra positivt til læringsmiljøet på skolen. 
 
Kompetanse og arbeid er grunnleggende for å bedre levekårene på Fjell. Norskkunnskaper vil 
være nøkkelen til både kompetanse og arbeid. Satsing på barnehage, skole, utdanning, samt 
kvalifiseringstiltak innenfor NAV-systemet prioriteres.  
 
Følgende hovedmål foreslås for hovedprosjektet Fjell 2020: 
Bedre levekår for befolkningen på Fjell innen 2020. 
 
Med følgende strategier: 

• Gode offentlige tjenester i nærmiljøet som gir kvalifisering, arbeid, trivsel og fremmer 
helsen. 

• Ressursmobilisering gjennom samarbeid med beboere, borettslag og statlige 
myndigheter. 

• Stedsutvikling for utvikling av godt bomiljø, gode møteplasser, aktivitetstilbud og et 
variert boligtilbud. 
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Hovedprosjekt for Fjell 2020 igangsettes fra og med 2011 med følgende hovedaktiviteter: 

• Det bygges to flerbrukshaller. En flerbrukshall med en aktivitetsflate lokalisert til 
Galterud skole bygges i 2011. Et aktivitetshus/flerbrukshall med to aktivitetsflater og 
bydelsfunksjoner prosjekteres i 2011 sammen med mulighetsanalysen for utbygging 
og rehabilitering av Fjell skole.  Det arrangeres arkitektkonkurranse for å sikre kvalitet 
gjennom god utforming, tilpasning til omgivelsene og sammenhengen til 
bydelssenteret og Fjell skole. 

• Stedsanalysen Connecting Fjell legges til grunn for det videre arbeidet med 
stedsutvikling. Det gjennomføres arkitektkonkurranse for å analysere 
fortettingspotensial og utbygging utover dagens byggesone.  

• Borettslag, butikksentret m.v. inviteres til aktiv medvirkning og forpliktende 
samarbeid gjennom egne samarbeidsavtaler.  

• Rådmannen søker samarbeid og økonomiske tilskudd fra relevante statlige 
myndigheter, jf Groruddalssatsingen. 

 
Organisering og økonomi 
En samlet framstilling av kostnader og finansiering legges fram i økonomiplanen for 2012. 
Foreløpig foreslås investeringer i størrelsesorden inntil 100 mill. kr., hvorav 21 mill. kr. er 
foreslått i økonomiplanen for 2011. Årlig driftsramme på 2 mill. kr. til Fjell 2020 er også 
foreslått i Økonomiplanen for 2011. I tillegg er det behov for en økt driftsramme i 2011 på     
3 mill. kr. til to arkitektkonkurranser. Inndekning av økt driftramme i 2011 vil bli behandlet i 
1. tertialrapport 2011. 
 
Flerbrukshall/aktivitetshus: 
Det foreslås i første omgang å investere i størrelsesorden 70 til 100 mill. kr. fordelt på to 
prosjekter. I 2011 er det foreslått å bygge flerbrukshall på Galterud skole med en 
aktivitetsflate.  
 
Tjenestetilbudet: 
Det kommunale tjenestetilbudet styrkes innen: 

• Gratis kjernetid i barnehage for 3- og 4-åringer 
• Forebyggende barnevern – søknad om økte tilskudd fra Fylkesmannen 
• Planressurser til arkitektkonkurranser (aktivitetshus/flerbrukshall og boligfortetting) 

I tillegg foreslås det å søke om ytterligere statlige tilskudd, tilsvarende Groruddalssatsingen. 
 
Innen stedsutvikling prioriteres utvikling, planlegging og kostnadsberegning av 
investeringstiltakene i forprosjektrapporten, slik at tiltakene kan legges fram til politisk 
behandling. Innen driftstjenestene er det behov for å få til økt samhandling i det offentlige 
tjenesteapparatet på tvers i kommunen samt mellom kommunen, fylkeskommune og stat for å 
utvikle helhetlige tiltak som fører til økt utdanningsnivå, flere i arbeid og flere i fysisk og 
sosial aktivitet. I denne sammenheng vil virkemidlene gjennom NAV stå sentralt. 
 
Det foreslås at formannskapet fortsatt skal ha den politiske oppfølgingen av hovedprosjektet 
og viderefører dermed sin rolle fra forprosjektperioden.  Videre administrativ organisering av 
Fjell 2020 samt koordinering mellom tjenesteproduksjonen og stedsutvikling avgjøres av 
rådmannen. I gjennomføring av hovedprosjektet arbeides det med å etablere et forpliktende 
samarbeid lokalt med borettslag og grunneierne av butikksenteret samt med relevante statlige 
myndigheter. 
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1. Innledning 
 

Drammen kommune har startet opp et utviklingsarbeid for drabantbyområdet på Fjell, kalt 
Fjell 2020.  Prosjektet skal være et langsiktig folkehelse- og stedsutviklingsarbeid for å bedre 
levekårene. Utviklingsarbeidet ble første gang forankret i Økonomiplanen 2009 – 2013 og det 
er satt av 2 mill. kr. årlig. Forprosjektet er nå gjennomført og er forsinket fra mai 2010 til 
november 2010 pga at Norsk institutt for by- og regionforskning først kunne levere 
nødvendige analyser av levekårsutvikling og flytting på Fjell i oktober 2010. 
 
Gjennom analyser og erfaringskunnskap i forprosjektet viser det seg at Fjell har  
levekårsutfordringer ved at det skjer en opphopning av befolkning med lav inntekt og lav 
utdanning blant befolkningen i ungdomsfasen og i etablererfasen. Kvinner som er innvandrere 
står i relativt stor grad utenfor arbeidslivet. Flytteanalyser viser at ressurspersoner i 
etablererfasen (familier med barn) flytter ut både blant de med innvandringsbakgrunn 
(innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre) og blant den øvrige befolkningen. Det er 
derfor nødvendig å gjøre bydelen mer attraktiv når det gjelder de fysiske omgivelsene og 
aktivitetstilbudene for å få et bedre og mer stabilt bomiljø, samt stimulere til utdanning og 
arbeid for å bedre levekårene.  
 
 

2. Mandatet 
 
Mandatet til et forprosjekt ble behandlet i formannskapet i juni 2009  og er: 
 
Den langsiktige satsingen Fjell 2020 innledes med en forberedelsesperiode i perioden mai 
2009 – mai 2010 hvor arbeidet organiseres som et forprosjekt. 
  
Hensikt med forprosjektet: 
 

• Oppsummere og supplere kunnskapsgrunnlaget. 
Det er gjennomført prosjekter og tiltak i bydelen tidligere. Erfaring fra dette, sammen 
med tilgjenglig forskning og kunnskap fra et bredt område skal ligge til grunn for 
tiltakene som iverksettes i den langsiktige satsingen. Der det avdekkes områder det er 
manglende kunnskap om, iverksettes kartlegginger, innbyggerundersøkelser, 
sosiokulturell analyse osv.  
 

• Identifisere utfordringer og temaer  
På bakgrunn av det samlede og oppdaterte kunnskapsgrunnlaget skal hovedområdene 
for tiltak i den langsiktige satsingen beskrives. 
 

• Beskrive hovedprosjektet, herunder hensikt og planform.  
Det tas sikte på å forankre hovedprosjektet til rulleringen av kommuneplanen på en 
hensiktsmessig måte. 
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Metode / arbeidsform 
 

• Lokal medvirkning. 
Bydelens egne innbyggere skal medvirke i alle faser av forprosjektet. Dette skal gjøres 
ved å involvere eksisterende institusjoner, nettverk og samarbeidsfora i bydelen og 
ved samtaler med miljøer utenfor etablerte organisasjoner og institusjoner.  
 

• Samarbeid med andre aktører. 
 I tillegg til at et bredt spekter av kommunale tjenester vil bli delaktige i arbeidet, skal 
det søkes etablert samarbeid og eventuelt inngås samarbeidsavtaler med eksterne 
aktører både faglig og finansielt. Eksempel på dette er Husbanken og andre statlige 
aktører, HiBu, KS – Buskerud, Fylkesmannen, Buskerud fylkeskommune og 
Papirbredden innovasjon. 

Det er et mål å etablere kontakt for erfaringsutveksling og kunnskapsutvikling med 
andre byer med tilsvarende utfordringer, slik som Groruddalen i Oslo og bydeler i 
Bergen, eventuelt byer i andre nordiske land. På et senere tidspunkt kan det være 
aktuelt å etablere prosjekter i samarbeid med andre europeiske byer under EU’s 
folkehelseprogram. 
  

• Selv om forprosjektfasen først og fremst er rettet mot kunnskapsutvikling, er det viktig 
å stimulere den løpende utviklingen som skjer ved aktuelle tiltak og som ikke oppstår i 
regi av Fjell 2020. Prosjektet skal bidra til at disse bygger opp under den langsiktige 
utviklingen av bydelen. 

 
 
Politisk forankring 
Politisk oppfølging av Fjell 2020 skal skje gjennom Formannskapet. Formannskapet vurderer 
behovet for nedsettelse av prosjektgrupper i tilknytning til det videre arbeid. 
 
 
Administrativ organisering 
Administrativt organiseres arbeidet som et prosjekt med en bredt sammensatt og godt 
forankret styringsgruppe med kommunaldirektørene for byutvikling (leder), utdanning samt 
helse og sosial i tillegg til byplansjef, kultursjef, kommuneoverlegen og rektor på Fjell skole 
samt fagforbundet.  
 
 
Økonomi 
Arbeidet dekkes innen rammene som er satt i økonomiplanen. 
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3. Gjennomføring av forprosjektet 
 

3.1 Organisering av forprosjektet 
 

 
Figur 1: Organisering av forprosjektet Fjell 2020. 
 
I forprosjektfasen ble  styringsgruppen endret. Fra og med mars 2010 overtok 
utdanningsdirektøren ledelsen og rektoren på Galterud skole tiltrådte. Fra og med mai 
fratrådte helse- og sosialdirektøren og ble erstattet med helsesjefen. Styringsgruppen har møtt 
fast med ca. 6 uker mellomrom. Det har vært to prosjektledere, en fra Byplan og en fra Helse 
som har vært ansvarlig for den daglige prosjektgjennomføringen. Det er etablert 
referansegruppe og prosjektgruppe.  
 
 

3.2  Medvirkning 
 

Det har i forprosjektet vært lagt stor vekt på medvikning med oppstartseminar på Fjell 
bydelshus i november 2009 med ca. 100 deltakere, arbeidsgrupper innen stedsutvikling, 
folkehelse samt utdanning og arbeid i perioden januar til juni 2010 med bred representasjon 
både fra beboere på Fjell, kommunens førstelinjetjeneste og frivillige organisasjoner, 
oppsummeringsseminar på Fjell med 30 deltakere i juni 2010 og idédugnad med elevene på 
Fjell skole og Galterud skole i mai 2010, samt møter i kvinnenettverket for 
minoritetsbefolkningen våren 2010.  Andelen fra minoritetsbefolkningen har vært 20 – 25 % 
av deltakerne og representasjon fra beboere har vært i størrelsesorden 20 %. Det er også 
gjennomført en egen kartlegging på Fjell skole og Galterud skole av  fritidsaktiviteter til 
skoleelevene mellom 10 år og 16 år, samt hvilke ønsker de har.   
 
Husbanken har avholdt seminar med erfaringsutveksling med Grorudalssatsingen, samt at 
prosjektlederne har deltatt på seminarer i Grorudalssatsningen. 
 
Staten har bidratt med kompetanse i forprosjektet i referansegruppen med deltakelse fra 
Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV), Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Barne- 
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ungdoms- og familieetaten, Vestre Viken helseforetak, Høgskolen i Buskerud, Høgskolen i 
Vestfold og Husbanken.  
 
 

3.3  Oppsummering og supplering av kunnskapsgrunnlaget 
 

Levekårsutfordringene, slik de framkommer i levekårsindeksen for 2007 fra Statistisk 
sentralbyrå (SSB) for opptaksområdet til Fjell skole, er sammensatte. Området er så stort at 
det er lite homogent når det gjelder boligtyper med blokkbebyggelse på Fjell 
(drabantbyområdet) og enebolig- og småhusbebyggelse samt terrasse- og lavblokkbebyggelse 
ellers i Austad/Fjell bydel (småhusbebyggelsen).  
 
For å finne fram til strategier og få treffsikre tiltak har det vært behov for å få en kartlegging 
av levekår av mer homogene områder og kommunen ga derfor Norsk Institutt for By- og 
regionforskning (NIBR) et oppdrag om å analyse  levekårsutvikling og flytting der bydelen 
Austad/Fjell er delt i to; i drabantbyområdet og småhusbebyggelsen. Befolkning på 7 500 
personer i Austad/Fjell bydel i 2008 fordeler seg nesten jevnt på de to bydelsområdene, der 
3 900 personer bor i drabantbyområdet og 3 600 bor i småhusbebyggelsen. NIBR kunne ikke 
levere analysen før i oktober 2010 og dette har forsinket forprosjektet. 
 
I tillegg har Byplan gjennomført en stedsanalyse av Fjell som danner grunnlag for valg av 
strategier og forslag til fysiske tiltak på Fjell. Under arbeidet har det vært gjennomført 
idédugnad med elevene på Fjell skole og Galterud skole for å få innspill til tiltak. 
 
Analysen av levekårsutvikling og flytting og stedsanalysen sammen med studier av ulike 
forskningsrapporter, analyser av data om befolkningsutvikling og sysselsetting, sammen med 
erfaringskunnskap fra medvirkningsprosessene er grunnlaget for  strategiene og forslag til 
tiltak. 
 
 

3.4  Stimulere den løpende utviklingen på Fjell 
 

Kommunens tjenestetilbud har en løpende utvikling av sine tjenester på Fjell. Fjell 2020 har 
gjort seg kjent med tjenestetilbudene og har i noen grad bidratt med innsats og dette 
redegjøres det for under hvert tjenesteområde. 
 
 

Fjell skole og Galterud skole 
 
Galterud skoles læringsmiljø bygger på  MOT-begrepene mot og mestring. Skolen arbeider 
holdningsskapende med fokus på verdier, valg og tro på egne krefter. Grunntanken er hentet 
fra MOT- programmet, der målet er å gi ungdommene: 

• MOT til å ta valg som gjør at man mestrer livet  
• MOT til å ta vare på hverandre 

 
Galterud skole legger vekt på å holde  høy faglig standard og erkjennelsen av at elevens 
mestring er utgangspunktet for tilrettelegging for læring. Skolen tilbyr ulike program og 
organiserer undervisningen slik at  elevgrupper kan arbeide ut fra mestringsnivå. 
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Fjell skoles læringsmiljø tar utgangspunkt i elevenes ulike kulturelle bakgrunn. Det fokuseres 
på basisfagene lesing, regning og engelsk og at både norsk og morsmålet brukes aktivt for å 
tilegne seg ferdigheter i fagene. Familielæring er under utvikling for å bedre familie-hjem 
samarbeidet og elevenes læringsmiljø.  
 
En del av elevene både på Fjell skole og Galterud skole har behov for leksetimer fordi deres 
foreldre har liten  eller manglende fagkunnskaper og/eller norsk språk. Dette gjelder særlig for 
elever fra 5. trinnet og oppover. 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. 
 
Folkehelseinstituttet har i samråd med Fjell 2020 og Fjell skole vurdert oppstart av et prosjekt 
basert på en amerikansk utprøvd sosial modell for bedre mestring og læring for skoleelever i 
samarbeid med Havard University. Formålet er å tilpasse modellen til norske forhold og 
hensikten er at elevene skal bli bedre til å mestre fagene i skolen. I og med at 
Folkehelseinstituttet har behov for ca 1 mill. kr. i økonomiske midler for å kunne gjennomføre 
modellen, har skolen og Fjell 2020 ikke gått videre med prosjektet. 
 
Fjell 2020 har finansiert installasjon av et kjøkken på Fjell skole som skal brukes i prosjektet 
”Åpen skole 7 – 17”. Idéen er å gi elever en meningsfull fritid. Høsten 2010 er dette  startet 
opp og 100 barn er påmeldt til ulike aktiviteter og mat. Det er frokostgruppe to dager i uken 
og matlagingskurs en ettermiddag i uken. Utover Fjell 2020 finansieres dette med 
fattigdomsmidler og det er etablert samarbeid med Frivillighetssentralen, NAV og prosjektet 
Inkludering i Idrettslag. Skolen har også fått med flere foreldre. 
 
Galterud skole deltar i kommunens prosjekt ”Under 18” som handler om å bedre overgangen  
fra ungdomsskole til videregående opplæring for risikoutsatte elever. Målsettingen er å 
forebygge frafall i videregående skole og unngå at elevene uforvarende bruker opp sine 
rettigheter til videregående opplæring og blir unge sosialhjelpsmottakere. Det arbeides med 
motivasjonsprosesser, ressurskartlegging, samt oppfølging av foreldre og elever gjennom 
styrket karriereveiledning og nytenkning rundt medvirkning og involvering. 
 
I samarbeid med Galterud skole arbeider Fjell 2020 med å få i gang en forelesningsrekke for 
elevene der voksne med ulike yrker kommer på skolen for å fortelle om egen utdanningsvei 
og arbeidslivet. Disse er tenkt å fungere som forbilder for ungdommene og vise veien fra 
utdanning til arbeid. 
 
 

Idrett og friluftsliv på Fjell 
 
Det eneste lokalt organiserte idrettstilbudet på Fjell 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. I forprosjektfasen har Fjell 2020 bistått 
Marienlyst fortballklubb med å søke prosjektmidler fra ”Helse og rehabilitering”. Midlene er 
planlagt brukt til en deltidsstilling for å stimulere foreldre til deltakelse og avgjørelsen faller i 
slutten av november. All annen lokal idrettsaktivitet på Fjell for barn og unge gis gjennom 
skolene og prosjektet: ”Inkludering i idrettslag” og omfatter idrettskole, innebandy, dans/turn 
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og sommerferieaktiviteter, basketball og kampsport. Fjell 2020 har bidratt til finansiering av 
en utvidelse av tilbudet til aktiviteter en gang i uken i Drammenshallen rettet mot 
ungdomsgruppen. 
  
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 gratis 
lavterskelstilbud viser seg å være viktig for å gi innvandrerkvinnene mestringsopplevelser og 
for at de tar større del i samfunnet gjennom selv å være fysisk aktiv, delta på norskkurs og 
arbeidsmarkedsopplæring. Fra og med høsten 2010 har Fjell 2020 bidratt til finansiering av en 
fortsettelsen av tilbudet ut året.  
 
I tillegg har Fjell 2020 finansiert opprettelsen av et Aktivitetsforum på Fjell som skal arbeide 
med utvikling og etablering av turtilbud og fysisk aktivitetstilbud for kvinner på Fjell, samt 
kartlegge behov og ønsker for å etablere fysisk aktivitet for far/sønn/barn. Samtidig har 
Drammens og Oplands turistforening søkt midler fra ”Helse og rehabilitering” for oppstart av 
turtilbud i 2011 for innvandrerbefolkningen og ønsker å samarbeide med Fjell 2020 om 
gjennomføringen. 
 
 

Gratis kjernetid i barnehagene 
 
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, også med 
oppsøkende virksomhet. 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. Begge 
befolkningsgruppene har økt sin deltakelse i barnehage betydelig da det er 85 % av de 
flerspråklige treåringene og 95 % av de norskspråklige som har begynt i barnehage pr august 
2010. Tilsvarende tiltak i Groruddalssatsingen har vist at barn som har deltatt i ”gratis 
kjernetid” behersker norsk betydelig bedre ved skolestart enn barn som ikke går i barnehage. 
Fra og med 2011 er den statlige finansieringen utvidet til også å gjelde 4-årigene. 
 
Fjell 2020  i samarbeid med ”Gratis kjernetid”- prosjektet legger opp til å nå mødrene til 
barna med ulike tiltak som ”Trening på norsk”, Diahelseprosjektet, Aktivtetsforum med mer. 
 

 
Sosiale og kulturelle aktiviteter på Fjell 

 
Danvik-Fjell Frivilligsentral med en ansatt 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, tamilsk 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 i tillegg til  politiet, rådmannens stab, borettslagene og noen andre lag 
og foreninger. Sentralen koordinerer også Fjell bydelsdag, som i 2011 ble arrangert for femte 
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gang. Bydelsdagen involverer mange lag og foreninger, enkeltpersoner og kommunale 
institusjoner. Fjell 2020 bidro med tilskudd til bydelsdagen i 2010. 
 
Fjell er den eneste bydelen med eget bibliotek. Biblioteket har to til tre årsverk og har ved 
siden av utlån arrangementer for barn og unge som ”bibliotekklubben”, ”spillekvelder”, 
internettopplæring, høytlesing med mere. 
 
Nærmiljøkontoret med en ansatt står for drift av Fjell ungdomskafé, Juniorklubben og 
Jentekafé. Kontoret bidrar i tilrettelegging av ferie- og fritidsaktiviteter for barn og unge i 
bydelen - og samarbeider 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.  
 

Helse-  og omsorgstjenester 
 

Sammen med Konnerud er Fjell den eneste bydelen med egen helsestasjon. Helsestasjonen 
har tilhold i bydelshuset og har tilknyttet jordmor. Utover ordinært helsestasjonsprogram er 
det en ekstrakonsultasjon når barnet er 2 ½  år hvor temaet er grensesetting. 
 
Fjell legesenter har fire leger og turnuskandidat samt psykolog med 20 % avtale. Gjennom 
Fjell 2020 er det  søkt og fått støtte fra Helsedirektoratet til modellutprøving av psykolog i 
tilknytning til legekontoret. Psykologen i 80 % stilling er organisert under Helsestasjonen og 
skal  arbeide familierettet med gruppetiltak og i nært samarbeid med andre kommunale 
instanser på Fjell.  
 
I samråd med Fjell 2020 har Vestre Viken HF, Sykehuset Buskerud søkt og fått innvilget 
midler fra Samordningsmidlene til et DiaHelseprosjekt på Fjell for å forebygge utvikling av 
Diabetes 2 blant kvinner med innvandringsbakgrunn. Prosjektet starter opp fra 2011 i 
samarbeid med kommunen.  
 
Fjell bo– og servicesenter er en institusjon med langtidsplasser. Institusjonen har en egen 
venneforening som arrangerer trivselstiltak, blant annet sammen med frivillighetssentralen. 
I tilknytning til bo-og servicesenteret har hjemmetjenesten Strømsø en avdeling.  
 
 

Stedsutvikling 
 
Som del av forprosjektet har Fjell 2020 utarbeidet en stedsanalyse. Formålet med denne er å 
påvise muligheter for kvalitetsheving av de fysiske omgivelsene med særlig vekt på å 
forbedre sammenhenger, muligheter for fysisk aktivitet og tilrettelegge for møteplasser 
 
I tillegg til stedsanalysen har Fjell 2020 i samarbeid med Drammen Eiendom arbeidet med 
utredning av flerbrukshall/aktivitetshus på Fjell. Det er utredet alternative løsninger for 
aktivitetshus/flerbrukshall på Fjell. Med utgangspunkt i begge skolenes behov for 
kroppsøvingsarealer trengs tre nye aktivitetsflater. Disse aktivitetsflatene kan samles i en 
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felles hall, eller fordeles på to haller. Den minste hallen som kan få spillemidler har en 
aktivitetsflate på 16 m x 24 m og gir en fullverdig volleyballbane. Den normale 
flerbrukshallen har en samlet aktivitetsflate på 23 m x 44 m og kan deles i tre og gir plass til 
alle ballidrettene med unntak av fotball. Fotball er så plasskrevende at det må bygges egne 
fotballhaller. Den flerbrukshallen som er noe mindre har en samlet aktivitetsflate på 24 m x 
32 m, og kan deles i to. Denne størrelsen gir ikke plass til håndball, men har ellers plass til de 
samme ballidrettene som den store flerbrukshallen. I alle løsningene beholdes dagens gymsal 
på Fjell skole med en aktivitetsflate på 10 m x 20 m samt at Galterudbadet med gymsal på 
Galterud skole må rives pga for dårlig teknisk standard.  
 
Bygningskostnaden for felles løsning ved Fjell skole med tre aktivitetsflater og 
bydelsfunksjoner er mellom 70 og 90 mill. kr. inkludert spillemidler. Bygningskostnaden for 
delt løsning med en aktivitetsflate i en hall på Galterud skole og to aktivitetsflater og 
bydelsfunksjoner i et aktivitetshus/flerbrukshall ved Fjell skole er mellom 70 og 85 mill. kr 
inkludert spillemidler. I tillegg kommer følgekostnader som prosjektering, byggeledelse og 
utomhusarbeider for både felles løsning og delt løsning. Pga avstanden på 700 m langs 
gang/sykkelveiene og en høydeforskjell på 50 m mellom skolene og relativt små 
kostnadsforskjeller mellom felles løsning og delt løsning, foreslås en delt løsning. Den 
ballidretten som ikke har plass i aktivitetshuset/flerbrukshallen med to aktivitetsflater er 
håndball. Innendørs trening av både landhockey og cricket har også behov for en samlet 
aktivitetsflate tilsvarende en håndballbane. Avstanden til Drammenshallen med 
håndballfasiliteter er 10 minutter med buss og vurderes til å være så kort at dette ikke tillegges 
avgjørende vekt i valg av alternativer. 
 
Det foreslås å bygge en hall med en aktivitetsflate på Galterud skole i 2011 og et 
aktivitetshus/flerbrukshall med to aktivitetsflater og bydelsfunksjoner i tilknytning til Fjell 
skole. Pga forestående behov for rehabilitering og opprustning av Fjell skole, prosjekteres 
flerbrukshallen/aktivitetshuset ved Fjell skole i sammenheng med mulighetsanalysen for 
utbyggingen av Fjell skole i 2011. En plassering av flerbrukshall/aktivitetshus mellom Fjell 
skole og bydelshuset vil være den beste plasseringen for å vitalisere bydelssenteret på Fjell. 
For å sikre kvalitet gjennom god utformingen, tilpasning til omgivelsene og sammenhengen 
til bydelssenteret og Fjell skole gjennomføres en arkitektkonkurranse i 2011 som gir grunnlag 
for at Fjell får et kvalitativt bygg bydelen kan være stolt av. 
 
Fjell barnehage har vært under gjenoppbygging etter brann i forprosjektperioden og Fjell 
2020 har bidratt til at barnehagen som er bygd i passivhusstandard inngår som 
utstillingsobjekt i by- og boligutstillingen FutureBuilt. I tilknyting til Fjell barnehages status 
som utstillingsobjekt er gangforbindelsen forbi barnehagen oppgradert og har fått fast dekke. 
Denne gangforbindelsen er også en viktig skolevei. 
 
Fjell 2020 har også sørget for å få avklart at kommunen har ansvar for vedlikehold av 
gangbrua over Laurits Grønlands vei ved Bydelshuset. Dette er en viktig skoleveiforbindelse. 
Gangbrua ble derfor brøytet vinteren 2009/2010 for første gang på mange år.  
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4. Hovedprosjektet Fjell 2020 
 

4.1 Fjell 2020 - Utfordringer og hovedmål 
 

Gjennom analyser og erfaringskunnskap i forprosjektet viser det seg at Fjell har  
levekårsutfordringer ved at det skjer en opphopning av befolkning med lav inntekt og lav 
utdanning blant befolkningen i ungdomsfasen og i etablererfasen. Kvinner som er innvandrere 
står i relativt stor grad utenfor arbeidslivet. Flytteanalyser viser at ressurspersoner i 
etablererfasen (familier med barn) flytter ut både blant de med innvandringsbakgrunn 
(innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre) og blant den øvrige befolkningen.  
Samtidig øker befolkningen med innvandringsbakgrunn blant etablererne og de unge voksne, 
mens befolkningen med norsk opprinnelse blant etablererne og unge voksne blir en mindre 
gruppe med lave levekår. I drabantbyen i 2008 er andelen unge voksne (mellom 23 og 25 år) 
med innvandringsbakgrunn 57 % og andelen etablere (mellom 33 og 35 år) med 
innvandringsbakgrunn 77 %. 
 
Utfordringene for Fjell 2020 er å skape forutsetninger for at befolkningen på Fjell får de 
samme mulighetene til gode levekår som ellers i Drammen. 
 
Målsettingene for Fjell 2020 tar utgangspunkt i kommuneplanens verdigrunnlag og visjon:  
 
Verdigrunnlaget i kommuneplanen er: 
Sentrale verdier i kommuneplanen er knyttet til bærekraftig utvikling, mangfold, kvalitet på 
kommunenes tjenester, velferd og individuell mestring, folkehelse og trygt bysamfunn. 
 
Visjonen i kommuneplanen er: 
”Miljø- og kompetansebyen Drammen – en tett, mangfoldig og levende by i et vakkert 
landskap” 
 
Det er derfor nødvendig å gjøre bydelen mer attraktiv når det gjelder de fysiske omgivelsene 
og aktivitetstilbudene for å få et bedre og mer stabilt bomiljø, samt stimulere til utdanning og 
arbeid for å bedre levekårene. Arbeid og en inntekt å leve av sammen med fysiske og sosiale 
aktiviteter er også grunnleggende for en god helse. I forprosjektsfasen har Fjell 2020 også 
bidratt til å stimulere den løpende utviklingen på Fjell gjennom både koordinering og 
delfinansiering av ulike tiltak. Utviklingsarbeidet foreslås videreført i et hovedprosjekt. 
 
Satsing på godt bomiljø gjennom stedsutvikling og aktivitetstilbud til barn og unge vil være 
viktig for at de mer ressurssterke foreldrene både skal bli boende og flytte til skolekretsen for 
Fjell skole og dermed være med på å bedre levekårene og bidra positivt til læringsmiljøet på 
skolen. 
 
Kompetanse og arbeid er grunnleggende for å bedre levekårene på Fjell. Norskkunnskaper vil 
være nøkkelen til både kompetanse og arbeid. Satsing på barnehage, skole og utdanning, samt 
kvalifiseringstiltak innenfor NAV-systemet prioriteres.  
 

 
Følgende hovedmål foreslås for hovedprosjektet Fjell 2020: 
Bedre levekår for befolkningen på Fjell innen 2020. 
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Med følgende strategier: 

• Gode offentlige tjenester i nærmiljøet som gir kvalifisering, arbeid, trivsel og fremmer 
helsen. 

• Ressursmobilisering gjennom samarbeid med beboere, borettslag og statlige 
myndigheter. 

• Stedsutvikling for utvikling av godt bomiljø, gode møteplasser, aktivitetstilbud og et 
variert boligtilbud. 

 

 
 

4.2  Organisering av hovedprosjektet Fjell 2020 
 

Utfordringene på Fjell er sammensatt. Det er behov for bedre koordinering av tiltak innenfor 
det kommunale tjenesteapparatet for å nå familier tidlig med lavterskeltilbud.. Det er også 
behov for å være oppsøkende for å motivere og stimulere foreldre til å forstå viktigheten av at 
barna tilegner seg norsk før skolestart. Dessuten er det behov for å motivere og stimulere 
voksne innvandrere til å tilegne seg norsk- og samfunnskunnskaper og delta i 
kvalifiseringstiltak i regi av Introduksjonssenteret og NAV. På samme måte er det behov for å 
være aktiv for å stimulere til oppbygging av og deltakelse i fritidstilbud for barn, unge og 
voksne gjennom idretts- og kulturaktiviteter. 
 
Innen driftstjenestene er det behov for å få til økt samhandling i det offentlige 
tjenesteapparatet på tvers i kommunen samt mellom kommunen, fylkeskommune og stat for å 
utvikle helhetlige tiltak som fører til økt utdanningsnivå, flere i arbeid og flere i fysisk og 
sosial aktivitet. 
 
Innen stedsutvikling er det først og fremst behov for midler til utvikling, planlegging og 
kostnadsberegning av priorterte investeringstiltak, slik at de kan tas opp til behandling i 
økonomiplanen. Medvirkningsprosesser med skolene, kommunale tjenester på bydelshuset, 
borettslagene og interessegrupper om utforming av tiltak vil være sentralt. 
 
Videre organisering av Fjell 2020 samt koordinering mellom tjenesteproduksjonen og 
stedsutvikling avgjøres av rådmannen.  
 
I gjennomføring av hovedprosjektet arbeides det med å etablere et forpliktende samarbeid 
lokalt med borettslag og grunneierne av butikksenteret samt med relevante statlige 
myndigheter, jf Groruddalssatsingen. 
 
 

4.3 Utfordring innen stedsutvikling 
 

Utfordringen for stedet Fjell er å foredle det man har og å skape bedre sammenheng mellom  
bydelsfunksjonene, både de eksisterende og nye. Bydelen trenger flere felles møteplasser med  
økt aktivitet, både for organiserte og uorganiserte aktiviteter samt et samlende bydelssenter 
med både offentlig og privat virksomhet.  Blant annet er Fjell den eneste bydelen i Drammen 
uten flerbrukshall.  
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Dessuten vil satsing på stedsutvikling og aktivitetstilbud til barn og unge være viktig for at de 
mer ressurssterke foreldre både skal bli boende og flytte til skolekretsen for Fjell skole og 
dermed være med på å bedre levekårene og bidra positivt til læringsmiljøet på skolen. 

 
Foredling av eksisterende bydelsfunksjoner (Dumpa, kunstgressbanen, skolene og 
bydelshuset) og etablering av nye bydelsfunksjoner og møteplasser skal ha som mål å samle 
folk og gi grunnlag både for organisert og uorganisert aktivitet. Det vil være viktig med gode 
ganglinjer mellom både eksisterende og nye bydelsfunksjoner for å overkomme avstandene 
og høydeforskjellene. En vitalisering av bydelssenteret og etablering av et felles torg samt 
framføring av Fjell-bussen fram til bydelssenteret sammen med et aktivitetshus/flerbrukshall 
vil bidra til økt betydning for det tyngdepunktet et bydelssenter må være. En slik vitalisering 
kan vise seg å være nødvendig for at kommersielle interesser skal finne det interessant å 
etablere seg i butikksenteret igjen. 
 
Fjell skole, Galterud skole, Bydelshuset og et kommende aktivitetshus/flerbrukshall  vil være 
viktige tyngdepunkter i bydelen og ganglinjene mellom disse må forsterkes. Videre er det 
behov for etablering og opprustning av et turvei/gangvei-systemet  gjennom bydelen som 
forbinder både nye og eksisterende lokale møteplasser og som i seg selv kan være en 
møteplass med lyssetting og benker. Det er også behov for økt variasjon i grøntstrukturen og 
flere lekeplasser samt  utvikling av Dumpa til økt aktivitet sommer og vinter. 
 
Austad/Fjell bydel og skoleopptaksområdet for Fjell skole har en sammensatt boligstruktur, 
men det bor flere i drabantbyen enn i småhusbebyggelsen. I 2008 bor det 3 900 personer i 
blokkbebyggelsen sammenlignet med 3 600 personer i småhusområdet. For å få økt 
variasjonen i boligtilbudet i skoleopptaksområdet vurderes fortetting og utbygging utover 
dagens byggesone med småhusbebyggelse innenfor skoleopptaksområdet til Fjell skole.  

 
 

4.4  Strategi, delmål og forslag til tiltak innen stedsutvikling 
 
 
Strategi: 
Stedsutvikling for utvikling av godt bomiljø, gode møteplasser, aktivitetstilbud og et variert 
boligtilbud. 
 
Delmål: 

• Utviklingen av bydelssenteret ved Bydelshuset og butikksenteret som den viktigste 
uformelle møteplassen på Fjell 

• Etablering av aktivitetshus/flerbrukshall på Fjell 
• Opprustning av gang- og sykkelforbindelsene mellom viktige målpunkter i bydelen 
• Oppgradering av den eksisterende kommunale bygningsmassen  
• Etablering av manglende fysisk infrastruktur og etablering av uformelle møteplasser 

ved borettslagene og langs gangveiene mellom skolene 
• Økt trafikksikkerhet langs skoleveiene 
• Skape mer variasjon og økt funksjonalitet i grøntstrukturen 
• Legge til rette for et mer variert boligtilbud med småhusbebyggelse innenfor 

opptaksområdet til Fjell skole. 
 
 



15 
 

 
Forslag til tiltak: 

Tiltak Status Finansiering 
Flerbrushall på Galterud 
skole i 2011 (den minste 
flerbrukshallen jf. 
Kulturdepartementets 
veileder). 

I og med at Galterudbadet er 
nedlagt og tilstanden på 
bygningen er for dårlig til 
rehabilitering, er det behov 
for nytt bygg til 
kroppsøvingsarealer, og 
avstanden til Fjell skole er 
for lang til felles løsning. 

Finansiert i økonomiplanen 
2011 - 2014.  

Arkitektkonkurranse for  
aktivitetshus/flerbrukshall i 
2011 i  forbindelse med 
planlegging av rehabilitering 
og utbygging av Fjell skole.  

 

Austad/Fjell er den eneste 
bydelen uten flerbrukshall. 

Inndekning av 
planleggingsmidler i 1. 
tertialrapport 2011.  

Aktivitetsområde ved 
Galterud skole. 

 

Galterud skole er prioritert, 
men lokalisering har måttet 
avvente beslutning om 
aktivitetshus/flerbrukshall. 

Finansiert i gjeldende 
økonomiplan. 

Utbygging og rehabilitering 
av Fjell skole inkludert 
aktivitetshus/flerbrukshall. 

Skolen er nedslitt og mangler 
undervisningsrom ift 
elevtallet. 

Mulighetstudie for Fjell 
skole er finansiert og startet 
opp. Finansiering av 
utbygging må innpasses i 
økonomiplanen i 2012.  

Det gjennomføres 
arkitektkonkurranse i 2011 
for å analysere 
fortettingspotensial og 
utbygging utover dagens 
byggesone for å øke  
variasjonen i boligtilbudet i 
skoleopptaksområdet for 
Fjell skole 
 

Skoleopptaksområdet for 
Fjell skole har en sammensatt 
boligstruktur, men flere bor i 
blokkbebyggelsen enn i 
småhusområdet  

Inndekning av 
planleggingsmidler i 1. 
tertialrapport 2011.  

Oppgradering av felles torg 
mellom bydelshuset, 
butikksenteret og barnehagen 
med parkering og ordnet 
avfallshåndtering. 

 

Området er nedslitt og 
fungerer ikke som en 
uformell møteplass, samt at  
parkering og 
avfallshåndtering er tilfeldig. 
Tre grunneiere, der 
kommunen er den ene, 
innebærer at det er behov for  
samordnet planlegging av 
torg/uteområder. 

Planleggingsmidler innenfor 
Fjell 2020 i 2011. 
Finansiering av utbygging 
må innpasses i 
økonomiplanen. 



16 
 

 
Tiltak Status Finansiering 
Ny gangforbindelse mellom 
Fjell skole og Fjell 
bydelshus. 

 

Det mangler gangforbindelse 
mellom Fjell skole og Fjell 
bydelshus. Det er en tråkket 
sti i den bratte bakken. Pga 
vannsig i bakken er stien 
glatt og gjørmete store deler 
av barmarksesongen.. 

Må sees i sammenheng med 
mulighetsstudien for 
utbygging av Fjell skole og 
arkitektkonkurransen for 
flerbrukshall/aktivitetshus. 
Finansiering av utbygging 
må innpasses i 
økonomiplanen. 

Etablering av benker og lys 
langs gang/sykkelveinettet 
inkludert undergangen under 
Fjellsveien.. 

Eksisterende 
gang/sykkelveinett mangler 
benker og lys. 

Planleggingsmidler innenfor  
Fjell 2020. Finansiering av 
utbygging må innpasses i 
økonomiplanen. 

Nytt inngangsparti i Fjell 
bydelshus. 

 

Bydelshuset mangler felles 
resepsjon. Nærmiljøkontoret 
og frivilligsentralen ligger i 
underetasjen og er vanskelig 
å finne. 

Midler til planlegging er satt 
av i økonomiplanen. Bør 
avventes og sees i 
sammenheng med 
flerbrukshall/aktiviteteshus. 

Vurdering og eventuelt 
etablering av nye busstraséer 
for Galterud og Fjell 
inkludert forlengelsen av 
Fjellbussen  fram til 
bydelssenteret. 

Fjellbussen har 
endeholdeplass 300 m fra 
bydelssenteret. 

Vurderes finansiert med 
belønningsmidler i 
Buskerudbyen. 

Tribune/amfi ved Fjell 
kunstgressbane samt nytt 
kunstgress på Fjell 
kunstgressbane. 

 

Kunstgresset er slitt og har 
behov for utskifting innen 
2014. 

Planlegging av tribune/amfi 
ved Fjell kunstgressbane i 
2012. Samtidig investering i 
tribune/amfi og nytt 
kunstgress. Finansiering av 
utbygging må innpasses i 
økonomiplanen. 

Gjenbruk av gammelt 
kunstgress på eksisterende 
grusbaner i borettslagene og 
ny bane i Dumpa. 

Grusbanene i borettslagene 
har behov for opprustning og 
tilsvarende balløkka i 
Dumpa. 

Planlegges i 2012. Samtidig 
investering når kunstgresset 
på Fjell kunstgressbane 
byttes. 

Anlegg for lek og piknik i 
Dumpa (eks. skating, 
rulleskøytebane, 
sykkelløype, anlegg for 
ballspill, lekeplass med 
apparater mm) 

Det mangler et 
aktivitetsanlegg for eldre 
barn og ungdom på Fjell. 

Planleggingsmidler innenfor 
Fjell 2020 i 2013. 
Finansiering av utbygging 
må innpasses i 
økonomiplanen. 

Turveiforbindelse mellom 
Fjell skole og Dumpa. 

 

En sammenhengende turvei 
mellom Fjell skole og 
Dumpa mangler. 

Planleggingsmidler og 
investering må vurderes i 
økonomiplanen. 
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4.5 Utfordringer innen kompetanse og arbeid  

 
Kompetanse og arbeid vurderes som grunnleggende for å bedre levekårene på Fjell. 
Norskkunnskaper vil være nøkkelen både til kompetanse og arbeid. 
 
Flyttingene både i ungdomsfasen og i etablererfasen på Fjell fører til at både utdannings- og 
inntektsprofilene 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). 
77 % av etablererne (som er mellom 33 og 35 år) i 2008 i drabantbyen har 
innvandringsbakgrunn (innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre) og andelen uten 
videregående skole er 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. 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. 
 
Norskkunnskaper ved skolestart på Fjell skole er mangelfulle for et flertall av elevene som er 
født i Norge med en eller to innvandrerforeldre. Fjell skole har foreldre som behersker norsk 
så dårlig at de  har problemer med å følge opp egne barn med leksehjelp mv. Fjell skole og 
Galterud skole skårer dårligere på nasjonale prøver enn øvrige skoler i Drammen og 
landsgjennomsnittet. Læring forutsetter trygghet og erfaringer med å mestre både i hjemmet, 
på skolen og i fritiden. Barnehagen kan være en viktig arena for læring av norsk. En 
forutsetning for at barnehagebarn og skoleelever skal lære å beherske norsk er at ansatte i 
barnehage og skole kan være gode språkmodeller og snakker godt norsk. 
 
Selv om unge kvinner (som er mellom 23 og 25 år i 2008) med innvandringsbakgrunn på Fjell 
har videregående utdanning på nivå med unge kvinner i landet, så er andelen unge kvinner 
med innvandringsbakgrunn uten videregående utdanning høyere enn i landet. Blant unge 
voksne 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. 
 
Det er også stor undersysselsetting blant voksne kvinner med landbakgrunn fra Somalia, 
Pakistan, Irak og Tyrkia (Sysselsettingsstatistikk fra 4 kvartal 2007). Dette er landgrupper der 
mange er bosatt i bydelen og landgruppene utgjør til sammen 25 % av befolkningen i 
Austad/Fjell. Innvandrere i Drammen kommune har en mindre deltakelse i arbeidsstyrken og 
en større arbeidsløshet enn den øvrige befolkningen med unntak av innvandrere fra Polen og 
dette representerer en utfordring. Innvandrerne utgjør 50  % av alle som er mellom 25 og 54 
år i bydelen Austad/Fjell. 
 
Når det gjelder unge norskfødte med innvandrerforeldre fra Pakistan og India i Drammen 
kommune som helhet, så har de en deltakelse i høyere utdanning og arbeid som er på nivå 
med eller er høyere enn i den øvrige befolkningen. Unge norskfødte med landbakgrunn fra 
Tyrkia skiller seg ut med en noe lavere deltakelse i arbeidsstryken og lavere deltakelse i 
høyere utdanning. Andre landgrupper er det for få norskfødte med innvandrerforeldre i 
aldersgruppen til at SSB har oppgitt tall for disse. Norskfødte med innvandrerforeldre utgjør 
32  % av alle som er mellom 16  og 24 år  i bydelen Austad/Fjell. 
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Det viser seg at barnefattigdom i stor grad er knyttet til  innvandrere. Mens under 3 % av barn 
og unge under 18 år i Norge uten innvandrerbakgrunn bodde i husholdninger med vedvarende 
lavinntekt, var den tilsvarende andelen blant barn og unge med innvandrerforeldre over 25 %. 
I en særstilling står barn med somalisk og irakisk bakgrunn der rundt 50 % av barna bor i 
husholdninger med vedvarende lavinntekt. Også store innvandrergrupper som pakistanere og 
tyrkere har en høy andel økonomiske utsatte barn. Disse landgruppene utgjør til sammen 25 % 
av befolkningen i bydelen Austad/Fjell. Familier som leier bolig er overrepresentert blant de 
med de laveste levekårene og på Fjell bor 163 familier i en leid bolig.  

 
 

4.6  Strategi, delmål og forslag til tiltak innen kompetanse og arbeid 
 
 

Strategi:  
Gode offentlige tjenester i nærmiljøet som gir kvalifisering og arbeid 
 
Delmål: 

• Norskkunnskaper som kvalifiserer til utdanning, arbeid og samfunnsdeltakelse 
• Norsk- og samfunnskunnskaper til innvandrere slik at de kan følge opp egne barn i 

skolen 
• Øke gjennomføringsgraden i videregående skole 
• Kvalifisering av arbeidsledige til arbeid 
• Utnytte sysselsettingspotensialet til innvandrerkvinnene som er utenfor arbeidslivet 
• Øke andelen innvandrere som har arbeid som samsvarer med utdanningen de har 

 
 
Forslag til tiltak:  
 
Tiltak Status Finansiering 
Fortsatt gratis kjernetid for 
treåringer i barnehagen i 
bydelsområder med mange 
flerspråklige barn og 
opptrapping til å omfatte fire- 
og femåringer for 
norskopplæring før 
skolestart. 

Gratis kjernetid for treåringer 
i 2010 viser en økning fra 
januar til august i andel med 
barnehageplass. For fler-
språklige fra 42 % til 85 % 
og for norskspråklige fra    
57 % til 95 %.   

Forutsetter videre statlig 
finansiering. 

Motivere og veilede 
arbeidsløse til 
kvalifiseringstiltak gjennom 
NAV. 

 

Innvandrere har høyere 
arbeidsløshet enn øvrig 
befolkning. Blant enkelte 
landgrupper er andelen 
innvandrerkvinner utenfor 
arbeidslivet høy. 

 

Søkes finansiert i samarbeid 
med NAV og 
Introduksjonssenteret 
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Tiltak Status Finansiering 
Etablere lavterskeltilbud i 
norsk på Fjell, spesielt rettet 
mot innvandrerkvinner med 
svake norskkunnskaper. 

 

Unge kvinner som er 
kommet til Norge på 
familiegjenforening har ikke 
utnyttet rettighetene til 
norskopplæring. Barna 
vokser derfor opp uten norsk 
språk i dagliglivet. Mødre 
med små barn har behov for 
lokale lavterskelstilbud. 

Søkes finansiert i samarbeid 
med NAV og 
Introduksjonssenteret. 

Videreføre leksetid på 
Galterud ungdomsskole med 
lærere og frivillige 
ressurspersoner med høyere 
utdanning. 

Galterud ungdomsskole har  
5 timer leksetid hver uke for 
alle elvene som ønsker det. 

Finansieres innenfor 
eksisterende drift. 

Presentere gode forbilder fra 
utdanning og arbeid for 
elever og foreldre ved 
Galterud ungdomsskole. 

Mange elever har foreldre 
uten videregående skole eller 
med laveste utdanning. 

Finansieres innenfor 
eksisterende drift. 

Videreføre oppfølging av 
enkeltelever fra 
ungdomsskolen til 
videregående skole og videre 
til høyere utdanning eller 
arbeidsliv (langsiktig og 
oppfølgende arbeid). 

Det er en større andel blant 
unge voksne uten 
videregående skole 
sammenlignet med 
landsbefolkningen, særlig for 
unge menn.  

Finansieres innenfor  
eksisterende drift i tett 
samarbeid med 
karrieresenteret. 

Sosialt program for elever på 
Fjell skole for bedre læring 
og mestring. 

 

Mange elever har foreldre 
uten videregående skole eller 
med lav utdanning, samt at 
urovekkende mange barn er 
tilknyttet barnevernet. 

Folkehelseinstituttet, som er 
ansvarlig for gjennomføring 
av et slikt program, har 
behov for finansiering i 
størrelsesorden 1 mill. kr. 

Forutsetter nye midler 

Etablere familielæring som 
metode i undervisningen på 
barneskolen. 

 

Mange elever har foreldre 
uten videregående skole eller 
med lav utdanning, samt at 
en del foreldre har dårlige 
norskkunnskaper 

Finansieres innenfor 
eksisterende drift.  

Åpen skole for barnetrinnet 
fra kl. 7.00 til 17.00 med 
måltider, leksetid og 
aktiviteter. 

 

Mange elever har foreldre 
uten videregående skole eller 
med lav utdanning, samt at 
urovekkende mange barn er 
tilknyttet barnevernet. 

Finansieres med statlige 
fattigdomsmidler. 
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Tiltak Status Finansiering 
Biblioteket som et særskilt 
læringssenter med grunnlag i 
tilstedeværende IKT-
kunnskap. 

Mange elever etterspør data 
som fritidsaktivitet. 

 

Finansieres innenfor 
eksisterende drift 

Utvikle og innføre en ny 
arbeidsmetodikk i 
tjenesteapparatet med 
målsetting om å løfte 
barnefamilier varig ut av 
fattigdom.  

SIMBA prosjektet (sammen 
mot barnefattigdom) skal 
utvikles videre og iverksette 
ny metodikk og praksis. 
Rekruttere noen fattige 
familier fra Fjell til tiltaket. 

Søkes finansiert med statlige 
midler og ellers finansiert i 
en kombinasjon mellom det 
ordinære tjenesteapparatet og 
innenfor rammen til Fjell 
2020. 

 
 

 
4.7  Utfordringer innen forebyggende helsearbeid 

 
Arbeid og en inntekt å leve av er grunnleggende for en god helse. Befolkningsgruppen med 
barn på Fjell har fått en forverret utdannings- og inntekstprofil fra 2002 til 2008. Stabiliteten i 
befolkningen er også redusert i perioden både blant de med innvandringsbakgrunn 
(innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre) og blant de med norsk opprinnelse. I 
tillegg har barnevernet oppfølging av urovekkende mange av barna på Fjell skole. Mange av 
barna har heller ikke mulighet for å delta på fritidsaktiviteter som koster penger. Fjell skole 
har også foreldre som behersker norsk så dårlig at de  har problemer med å følge opp egne 
barn med leksehjelp mv. Deltakelsen i SFO-tilbudet er så lavt som 20 % av alle elevene i 1. – 
4. trinn.  
 
Fysiske og sosiale aktiviteter er også grunnleggende for en god helse. Organiserte idrettstilbud 
er så og si fraværende på Fjell. Unntaket er Marienlyst fotballklubb, men klubben sliter med 
foreldredeltakelse og manglende kontigentbetaling. Deltakelse i sosiale og kulturelle 
fritidstilbud blant barn og unge er god, men kan skyldes at denne er gratis. Alle de sosiale og 
kulturelle fritidstilbudene på Fjell drives av kommunen.  
 
Utfordring er å bygge opp organiserte fritidstilbud som kan bli selvbærende når nesten 150 
barn og unge oppgir i spørreundersøkelsen at de ikke kan delta på aktiviteter som koster 
penger. Samtidig er det like mange barn og unge som deltar i organiserte idrettstilbud utenfor 
Austad/Fjell bydel. Dette tyder på en polarisering blant barn og unge på skolene i bydelen.  
 
Mange på Fjell i den voksne befolkningen er også inaktive og deltar lite i sosiale fellesskap til 
tross for muligheten innen frivilligsentralens ulike tilbud. Livsstilssykdommer som diabetes 2 
har høy forekomst blant innvandrere.  
 
Det vil også være en utfordring å tilrettelegge for den uorganiserte fysiske aktiviteten både 
blant barn, unge og voksne på en slik måte at det fører til økt aktivitet. Utbygging av fysiske 
anlegg som turveier gjennom bebyggelsen og flere områder for lek og fysisk utfoldelse er et 
behov. Gode omgivelser kan gjøre det mer lystbetont å bevege seg utendørs. Stedsanalysen 
viser noen mulige forbedringer av de fysiske omgivelsen i nærmiljøet. 
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4.8  Strategi, delmål og forslag til tiltak  innen forebyggende helsearbeid 

 
 

Strategi:  
Gode offentlig tjenester som gir trivsel og fremmer helsen. 
 
 
Delmål: 

• Øke befolkningens tilhørighet til nærmiljøet gjennom økt deltakelse i sosiale 
fellesskap 

• Økt livskvalitet og mestring gjennom deltakelse i idretts-, friluftslivs- og 
kulturaktiviteter  

• Stimulere til økt engasjement på Fjell fra frivillige organisasjoner for økt aktivitet og 
mestring  

• Økt fysisk aktivitet og riktig kosthold for å forebygge livsstilssykdommer 
 
 
Forslag til tiltak: 

Tiltak Status Finansiering 
Psykolog i tilknytning til 
legesenteret for å arbeide 
forebyggende på gruppenivå 
og med familietiltak.  

Urovekkende mange barn er 
tilknyttet barnevernet  

Er finansiert i 1 ½ år med 
prosjektmidler fra 
Helsedirektoratet. 

Mestringstilbud til 
innvandrerkvinner som har 
utviklet eller står i fare for å 
utvikle diabetes 2. 

Mange kvinner på Fjell med 
landbakgrunn fra Asia har 
utviklet er står i fare for å 
utvikle diabetes 2. 

Er finansiert med 
samordningsmidler - Vestre 
Viken Helseforetak 

Fortsatt tilbud om norskkurs 
og fysisk aktivitet til mødre 
med barn i gratis kjernetid i 
barnehagene . 

 

Innvandrerkvinner som har 
deltatt på lavterskelstilbudet 
oppsøker selv i større grad 
norskopplæring, 
jobbsøkerkurs og er mer 
fysisk aktive enn andre. 

Er finansiert ut 2010 med 
kommunale midler.  

Vurderes finansiert innenfor 
rammen til Fjell 2020. 

 

Mobilisere foreldre som 
trenere og til dugnad på 
Marienlyst fotballag i samråd 
med fotballklubben. 

Det eneste organiserte 
idrettstilbudet på Fjell sliter 
med foreldredeltakelse. 

Det er søkt om midler fra 
”Helse og rehabilitering” og 
avgjørelsen faller i slutten av  
november 2010. Vurderes 
innenfor rammen til Fjell 
2020 dersom tilskudd ikke 
gis. 
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Tiltak Status Finansiering 
Idretts-og kulturaktiviteter til 
alle barn og unge. 

 

Alle barn og unge i 
spørreundersøkelsen ønsker 
fritidsaktiviteter på Fjell. 
Samtidig svarer 38 % (150 
barn) at de ikke kan delta 
dersom det koster penger. 

Finansieres innenfor rammen 
til Fjell 2020. 

Videreføre aktivitetsforum 
som tilrettelegger, samordner 
og videreutvikler et 
langsiktig aktivitetstilbud for 
befolkningen på Fjell. 

Forekomsten av 
livsttilssykdommer er høyere 
blant lavere sosiale lag og 
blant innvandrere enn i den 
øvrige befolkningen. 

Finansiert innenfor rammen 
til Fjell 2020 i 2011 med 
300.000,- kr. 

Kvinnenettverk blant kvinner 
på tvers av kulturell 
tilhørighet for felles læring 
og erfaringsutveksling. 

 

Mange innvandrede mødre 
har dårlige norsk- og 
samfunnskunnskaper 
samtidig som mor er viktig 
for barns oppvekstmiljø og 
læring. 

Finansieres innenfor det 
ordinære tjenesteapparat. 
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