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Sammendrag

Programbeskrivelsen for områdesatsingen Strømsø 
2030 i Drammen utdyper intensjonsavtalen, med 
beskrivelse av innsatsområder, mål, utfordringsbilde og 
tilgjengelig kunnskapsgrunnlag. Den gir også oversikt 
over områdesatsingens organisering, finansering og 
plan for evaluering.
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Innledning
Drammen kommune og staten ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har gått 
sammen om en tiårig områdesatsing i Drammen, Strømsø 2030. Området omfatter kommunedel 7 
«Strømsø nedenfor Vestfoldbanen: Grønland, Marienlyst, Brandengen, Tangen», et variert område 
med en opphopning av levekårsutfordringer i deler av området. Samarbeidet er forankret i en 
intensjonsavtale som ble signert 30.oktober 2020.

Områdesatsing er et virkemiddel for å bedre miljø, boforhold og levekår i et avgrenset geografisk 
byområde med store levekårsutfordringer. Satsingen skal bidra til en varig forbedring av tjenester og 
nærmiljøkvaliteter der behovene er størst. Områdesatsingen er en ekstrainnsats som skal bidra til å 
utvikle nye arbeidsformer og metoder for oppgaveløsning, på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer. 
Den skal ikke erstatte ordinær drift, men på sikt bidra til mer effektive og varige løsninger som er 
tilpasset behovene i det utvalgte området. Drammen kommune og staten har tidligere gjennomført 
en områdesatsing på Fjell. Den nye områdesatsingen på Strømsø vil bygge på erfaringer fra Fjell, 
og tilpasses lokale forhold på Strømsø. 

Hovedmålet til Strømsø 2030 er at flere beboere i området får styrket sine levekår gjennom en varig 
bedring av tjenester og nærmiljøkvaliteter. Satsingen tar utgangspunkt i de fire velferdspilarene, 
med innsatsområdene sysselsetting, utdanning og oppvekst, bo- og nærmiljøkvaliteter og helse.

Programbeskrivelsen for områdesatsingen er utarbeidet i samarbeid med Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet og andre relevante departement. 

Strømsø 2030 i det store bildet
Områdesatsingen er forankret i en rekke nasjonale, regionale og lokale planer og strategier.

Strategidokumentet «Veivalg nye Drammen» lå til grunn for etableringen av dagens Drammen 
kommune, da Drammen, Nedre Eiker og Svelvik kommune slo seg sammen 1.1.2020. 
Strategidokumentet formulerer følgende mål for kommunen: 

• Digitale tjenester med brukerne i sentrum

• Gode basistjenester gir størst effekt for folkehelsen

• Flere arbeidsplasser og flere i arbeid

• En flerkjernet kommune, med lokale kommunale tjenester

• Stedsutvikling – områdeutvikling, tjenesteutvikling og ressursmobilisering

• Et styrket lokaldemokrati i alle kommunedeler i nye Drammen

• Brukeren skal være sjef i eget liv

• Utvikling av lokale tjenester og knutepunkt i alle bydelene

Drammensmodellen trekkes fram som eksempel på måter å sette innbyggerne i sentrum i det 
nasjonale veikartet for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn, utarbeidet av Design og 
arkitektur Norge (DOGA), Smartbyene og Nordic Edge1. Det skal være enkelt å medvirke og 
interessant å delta, vi skal utvikle tjenester nær innbyggerne, og vi skal ta vare på særpreget i 
det enkelte lokalmiljø. Drammensmodellen operasjonaliseres gjennom områdesatsingen. De tre 
prinsippene – stedsutvikling, tjenesteutvikling og medvirkning – vil brukes i overordnet planlegging 
av områdesatsingen, samt i utarbeidingen og gjennomføringen av enkelttiltak. 

1 Nasjonalt veikart for smarte byer og lokalsamfunn | DOGA
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I Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019–2023 (vedtatt ved kgl.res. 
14.05.19) legger regjeringen vekt på at kommunene skal planlegge for å skape en bærekraftig 
samfunnsutvikling, sikre sosial rettferdighet og god folkehelse. FNs bærekraftsmål2 forventes 
å legges til grunn for kommunal og regional planlegging. Fire overordnede, felles utfordringer 
vektlegges:

• Å skape et bærekraftig velferdssamfunn 

• Å skape et økologisk bærekraftig samfunn gjennom blant annet offensiv klimapolitikk og forsvarlig 
ressursforvaltning

• Å skape et sosialt bærekraftig samfunn

• Å skape et trygt samfunn for alle

 

Figur: FN`s bærekraftsmål

Målene utdypes i seks politikkområder:

2 www.fhi.no/hn/folkehelse/artikler/sosialt-barekraftige-lokalsamfunn/

http://www.fhi.no/hn/folkehelse/artikler/sosialt-barekraftige-lokalsamfunn/


Disse politikkområdene ligger til grunn for arbeidet med ny kommuneplan for Drammen kommune. 
Samfunnsdelen ferdigstilles høsten 2021, arealdelen er planlagt ferdigstilt våren 2022. Planen blir 
førende fram mot 2040.

Fire mål er viktige i planlegging av sosialt bærekraftige lokalsamfunn: at innbyggerne har god 
tillit til samfunnet og hverandre, har tilgang til bolig, arbeid, utdanning og gode nærmiljø, at de 
føler at de hører til, og at de opplever trygghet3. 

Tematiske planer for utvikling av kommunen som organisasjon og samfunn basert på 
kommuneplanen vil berøre innsatsområdene i områdesatsingen. Vedtatt planstrategi har prioritert en 
rekke slike planoppgaver i perioden 2020–23, herunder: 

•    temaplan boligutvikling 

• temaplan aktivitet og arenaer 

• temaplan utvikling av møteplasser, gatebruk og offentlige rom 

• temaplan levekår og inkludering 

• handlingsplan mot barnefattigdom 

• temaplan: strategisk næringsplan

• temaplan kvalitet og innhold i tjenester knyttet til oppvekst og læringsløp 

• temaplan kulturminner og kulturmiljø 

• handlingsplan for utvikling av anlegg for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 

• handlingsplan for utvikling og bruk av omsorgsbygg

• handlingsplan for utvikling og bruk av skole- og barnehagebygg

• handlingsplan kapasitet, utvikling og bruk av formålsbygg for kultur

• temaplan naturmangfold og naturrestaurering

• handlingsplan sykkel

• handlingsplan trygge skoleveier

• handlingsplan for arrangementsgjennomføring i Drammen

• temaplan kvalitet og innhold i kultursektorens tjenester for utvikling av kommunens kunst- og 
kulturliv 

•   temaplan kvalitet og innhold i tjenester helse og omsorg 

•   temaplan overvannshåndtering og flom

Flere av disse planprosessene vil kunne legge føringer for, og/eller kunne skape synergi med den 
videre innretningen av områdesatsingen. Drammen kommune skal også utarbeide en klimastrategi.

Anbefalinger fra det regjeringsutnevnte By- og levekårsutvalget, som ble lagt fram i 
desember 2020, vil kunne påvirke programbeskrivelsen og arbeidet med områdesatsingen. 

Kunnskapsgrunnlaget til områdesatsingen inkluderer en beboerundersøkelse utført av 
Byantropologene AS høsten 2020. Kunnskapsutviklingen fortsetter i 2021. Det kan være behov for 
ytterligere undersøkelser og analyser i det videre arbeidet. 

3 www.fhi.no/hn/folkehelse/artikler/sosialt-barekraftige-lokalsamfunn/
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Hvorfor Strømsø?

Figur: Kart over kommunedel 7. Knutepunkt Strømsø er markert med rød ring

Drammen kommune er delt inn i ti kommunedeler. Kommunedel 7 rommer et mangfoldig område 
fullt av både utfordringer og muligheter: 

Strømsø har både trekkfulle utleieleiligheter i gårder fra helt tilbake til 1600-tallet, og 
moderne, eksklusive leiligheter. Strømsø har mange fattige barn, men det er også en 
bydel med velstand. Strømsø har et ungdomsmiljø med store utfordringer, men også et rikt 
foreningsliv som skaper inkludering og trygghet. Mange Strømsø-beboere har lav utdanning, 
samtidig som kommunedelen huser alle utdanningsinstitusjoner fra barneskole til universitet. 
Strømsø har utfordringene og Strømsø har mulighetene. Strømsø er Fremtids-Norge i 
miniatyr.4

Kommunedelen er valgt ut til områdesatsing på grunn av en opphopning av levekårsutfordringer i 
deler av området, med vedvarende lav score på viktige levekårsindikatorer: Kommunedel 7 har en 
høy andel barn som bor med enslige foreldre, mange flyttinger som involverer barn fra 0 til 5 år, 
og en stor andel aleneboende og enehusholdninger5.  Deler av området preges av utleieboliger og 
kommunale boliger. Her er også en utfordrende trafikksituasjon med støy og høy luftforurensning, 
især i området mellom knutepunkt Strømsø og Brandengen skole, som er utsatt for tung trafikk.

Samtidig har kommunedelen en rekke ressurser og kvaliteter: Dette er et sentrumsområde med 
et aktivt og variert næringsliv som inkluderer iherdige lokale aktører og sosiale entreprenører, 
engasjerte lag og foreninger, kultur- og idrettsarenaer, en mangfoldig befolkning og en rik kulturarv 
– en by i byen. Drammen stasjon ligger midt i kommunedelen, og det er mange arbeidsplasser 
i området. Dette er kvaliteter som områdesatsingen skal bygge på og forsterke. Flere store 
utbyggingsprosjekter er under planlegging i kommunedelen. En rekke aktuelle samarbeidspartnere 
er etablert i området, inkludert Viken fylkeskommune ved Drammen videregående skole og 
Universitetet i Sørøst-Norge (USN).

I et levekårsperspektiv er det viktig å jobbe med hele kommunedelen, fordi tjenestetilbudet er 
rettet mot og basert på å se hele kommunedelen i sammenheng, og fordi de fysiske og strukturelle 
aspektene som har innvirkning på levekår må sees i en større sammenheng.

4 Ordfører Monica Myrvold Berg på frokostseminar om sosial bærekraft med FutureBuilt 10.11.2020
5 Levekårsdata på sonenivå fra SSB for 2012, 2016, og 2018



Demografi
Kommunedel 7 omfatter Strømsø nord med Grønland, Marienlyst, Brandengen og Tangen, og har 
om lag 10 700 innbyggere i 2020 (kilde: SSB). Kommunedelen er inndelt i seks levekårssoner, 
med innbyggertall pr. hhv. 1.1.2018 og 1.1.2019 som vist i tabellen nedenfor: 

Nr Levekårssone Omfatter grunnkretsene Innbyggertall 
pr. 1.1.2018

Innbyggertall 
pr. 1.1.2019

31 Grønland Nybyen

 
06020601 Strømsø 1

06020602 Strømsø 2

06020603 Strømsø 3 

2731 2711

32 Strømsø sentrum

 
06020604 Strømsø 4

06020605 Strømsø 5

06020606 Strømsø 6 

1903 1894

33 Bangeløkka

 
06020607 Strømsø 7

06020608 Strømsø 8

06020609 Strømsø 9

06020610 Strømsø 10 

1804 1770

34 Brandengen

 
06020611 Strømsø 11

06020701 Tangen Åskollen 1 
1231 1232

35 Tangen Hedensrud

06020704 Tangen Åskollen 4

06020705 Tangen Åskollen 5

06020709 Tangen Åskollen 9

1442 1461

36 St. Hansberget

06020702 Tangen Åskollen 2

06020703 Tangen Åskollen 3

06020706 Tangen Åskollen 6

06020707 Tangen Åskollen 7

06020708 Tangen Åskollen 8

1563 1573

 Tabell: Levekårssoner i kommunedel 7, med innbyggertall per 01.01.2018 og 01.01.2019. Kilde: SSB



PROGRAMBESKRIVELSE STRØMSØ 2030

9

8

Illustrasjon: Kart over kommunedel 7 med levekårssoner. Kilde: SSB

31. Grønland Nybyen 
32. Strømsø sentrum  
33. Bangeløkka  
34. Brandengen  
35. Tangen Hedensrud  
36. St. Hansberget

Levekårssonene i kommunedel 7 har en typisk urban alderssammensetning: stor 5-årsgruppe 
førskolebarn, relativt sett lavere andel barn i skolepliktig alder, stort antall unge voksne og gradvis 
færre oppover alderstrinnene. 

Folkemengde fordeling aldersgrupper
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FOL K E ME NGDE 2020 FORDE LING 
A L DE RGRUPPER

Figur: Folkemengde i kommunedel 7 i 2020, fordelt på aldersgrupper. Kilde: SSB

Det er store interne forskjeller mellom levekårssonene i kommunedelen, med hensyn til andel barn 
(barn alderen 3–12 år delt på totalt innbyggertall). Levekårssonene Brandengen, Bangeløkka og 
Tangen-Hedensrud har en høyere andel barn enn gjennomsnittet for kommunen, mens Strømsø 
sentrum, Grønland/Nybyen og St. Hansberget har en lavere barneandel. Dette mønsteret har vært 
stabilt over tid.

31

32

33

34

36

35



Barnehager og skoler
Det er lokalisert flere private og kommunale barnehager og skoler på Strømsø. Brandengen 
barneskole og Marienlyst ungdomsskole er to av de største skolene i kommunen, der begge skolene 
har over 500 elever hver. Til Marienlyst ungdomsskole kommer elever fra Brandengen og Danvik 
barneskole. 

Frydenhaug skole er en kommunal 1–10 skole for elever med nedsatt funksjonsevne og omfattende 
tilretteleggingsbehov. Skolen tar inn elever fra hele kommunen, samt enkelte andre nærliggende 
kommuner. 

Barnehagene på Strømsø er ulike i størrelse og eierforhold. De to største er Kobbervik Gård og 
Strømsø med rundt 90 barn hver, mens Strømsø familiebarnehage er minst med 5 barn. 

Drammen videregående skole og Universitet i Sørøst-Norge, campus Drammen, ligger også i 
kommunedelen.

Levekår og folkehelse
Kommunedel 7 har totalt 204 disponible kommunale utleieboliger, per november 2020. Dette er 
mange i forhold til noen andre kommunedeler. Av disse er 91 ordinære utleieboliger. De resterende 
113 boligene er spesielt tilpassede boliger, som for eksempel omsorgsboliger eller bofellesskap. 
Området kjennetegnes ved at det er mange utleieboliger generelt. Mange av boligene som er 
privat eid er i dårlig standard. 

Levekårssonene som inngår i kommunedel 7 har stor flyttedynamikk. En del av de som bor i leide 
boliger ønsker å flytte ut av området, primært på grunn av boligens standard. For de enkelte 
nærmiljøene kan en høy utflyttingsrate gjøre det vanskeligere å bygge trygge og stabile relasjoner. 
Barn er spesielt sårbare for gjentatte flyttinger når dette fører til bytte av nærmiljø. Barn er også 
sårbare for at andre barn de selv knytter seg til flytter. Andelen utflyttinger totalt har også betydning 
for hvor stor andel av befolkningen som har insentiv til å investere tid og krefter i utvikling av 
nærmiljø og sosiale nettverk. I tillegg ser vi at de mest utsatte barna statistisk sett flytter oftere enn 
barn fra mer stabile hjem. I 2021 vil vi gjennomføre en kvantitativ analyse av bopreferansene til 
innbyggerne i kommunedel 7, basert på en spørreundersøkelse Drammen kommune gjennomførte i 
2019. Analysen supplerer det eksisterende kunnskapsgrunnlaget til områdesatsingen.

Levekårsindikatorstatistikk på sonenivå viser at levekårssonene i kommunedel 7 har både en 
høy andel og et høyt antall barn som kan oppleve utfordringer med å delta i aktiviteter som gir 
ferdigheter og nettverk på linje med andre barn i drammenssamfunnet. Disse geografiske mønstrene 
er stabile/relativt uforandret i 2016 og 2018:

• Alle sonene har større andel barn som lever i lavinntektshusholdninger enn gjennomsnittet 
for kommunen (Bangeløkka: 42 prosent; Strømsø sentrum: 32.2 prosent; Brandengen: 29.8 
prosent; St. Hansberget: 28.7 prosent i 2018). Gjennomsnitt for kommunen er 15.8 prosent.

• Flere av sonene har en større andel barn som bor sammen med kun én av foreldrene enn 
gjennomsnittet for kommunen (St. Hansberget 31.5 prosent; Strømsø sentrum: 29.4 prosent; 
Bangeløkka: 27.3 prosent i 2018). Gjennomsnitt for kommunen er 17.9 prosent.

• St. Hansberget (10.2 prosent) og Bangeløkka (6.4 prosent) har høyere antall barnevernstiltak i 
forhold til folkemengden enn gjennomsnittet i kommunen i 2018. Gjennomsnitt for kommunen er 
4.5 prosent.

• Flere av sonene har høyere andel innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre fra Øst-
Europa, Afrika, Asia og Latin-Amerika enn gjennomsnittet i kommunen (Brandengen: 51.6 
prosent; Bangeløkka: 50.8 prosent; Tangen Hedensrud: 36.4 prosent). Gjennomsnitt for 
kommunen er 23.9 prosent.
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Deler av kommunedel 7 er sterkt plaget av tung trafikk som følges av støy og dårlig luftkvalitet. 
E18, Bjørnstjerne Bjørnsons gate og Telthusgata er tungt trafikkerte veier som går gjennom området. 
Støy og luftforurensning fra disse veiene forringer i dag nærmiljøet i området. Det er målestasjon 
for luftkvalitet i «krysset» Bjørnstjerne Bjørnsons gate og Telthusgata, satt opp som del av smartby-
satsingen og forskningsprosjektet iFLINK i samarbeid med Norsk institutt for luftforskning (NILU). 
Her måles det periodevis høye nivåer av svevestøv. Helsebaserte luftkvalitetskriterier for svevestøv 
overskrides i korte perioder, først og fremst på senvinteren/slutten av piggdekksesongen. Dataene 
skal visualiseres i en digital installasjon i Strømsø-hagen. 

Arbeid og utdanning
Stønadsmottaker-statistikk på sonenivå: Med hensyn til registrert arbeidsledighet, både blant 
hele befolkningen 15-74 år og blant unge 15-29 år, er tallene små og viser ikke et stabilt 
geografisk mønster over tid: det er mye variasjon på sonenivå mellom 2016 og 2018. Dette 
gjelder også tallene på sonenivå for mottakere av overgangssøknad og arbeidsavklaringspenger. 
Brandengen, Bangeløkka, Strømsø sentrum, St. Hansberget og Tangen-Hedensrud er imidlertid blant 
levekårssonene som scorer høyt på begge disse indikatorene, minst et av årene 2016 og 2018, 
mens levekårssonen Grønland ikke gjør det. Levekårssonene Strømsø sentrum og St. Hansberget 
hadde høy andel unge uføretrygdede både i 2016 og 2018, mens levekårssonene Bangeløkka 
og Brandengen hadde høy andel sosialhjelpsmottakere begge år. 

Utdanningsstatistikk på sonenivå: Levekårssonen Grønland har litt høyere andel med høy 
utdanning og lavere andel med lav enn gjennomsnittet for hele kommunen, mens det motsatte er 
tilfelle for levekårsonene lenger øst i kommunedelen. Andre levekårssoner i kommunen har vesentlig 
høyere score på lav andel med høy utdanning og høy andel med lav utdanning (Fjell og Mjøndalen 
sentrum), og også på høy andel med høy utdanning og lav andel med lav utdanning (Toppenhaug, 
Underlia, Hallermoen osv.). Brandengen er blant sonene med høyest frafall i videregående skole 
både i 2016 og 2018.

Inntektsstatistikk: Bangeløkka og Brandengen er blant levekårssonene som har lavest median 
husholdningsinntekt etter skatt og høyest andel lavinntektshusholdninger (både EU50 og EU60) 
både i 2016 og 2018, sammen med Mjøndalen sentrum og Fjell. Tallene på sonenivå varierer 
imidlertid mye fra år til år.



Mål og innsatsområder
I intensjonsavtalen defineres hovedmålet for satsingen: «Flere beboere skal få styrket sine levekår 
gjennom en varig forbedring av tjenester og nærmiljøkvaliteter». 

Forskning viser at det å vokse opp i ressurssterke miljø gir deg bedre sjanser til å lykkes senere i 
livet. Målet med områdesatsingen er å redusere den potensielle negative effekten av å vokse opp i 
levekårsutsatte områder («nærmiljøeffekten») og unngå å regenerere levekårsutfordringer. Satsingen 
støtter opp om prinsippet i FNs bærekraftsmål om at ingen skal utelates («Leaving no one behind»), 
som innebærer å prioritere de som er mest sårbare. Vi ønsker at innbyggerne i området skal 
oppleve tilhørighet og være aktive deltakere på ulike arenaer i samfunnet.

Intensjonsavtalen utpeker fire innsatsområder, basert på de fire velferdspilarene arbeid, utdanning, 
bolig og helse, med tilhørende målsettinger:

Innsatsområde Mål

Sysselsetting 1A: Bidra til økt arbeidsdeltakelse, gjennom blant annet samarbeid med privat 
næringsliv, sosiale entreprenører og yrkesrettede kvalifiseringstiltak.

Utdanning og oppvekst 2A: Utvikle nye måter å møte behovene til barn, unge, og deres familier, særlig 
gjennom økt samspill mellom tjenester, frivillige aktører og innbyggere. 
2B: Utvikle helhetlige kvalifiseringsløp for unge og voksne slik at flere fullfører 
utdanning og kvalifiseres til arbeid, særlig gjennom koordinert samspill mellom 
utdanningsinstitusjoner i kommunedelen og andre relevante aktører

Bo- og 
nærmiljøkvaliteter

3A: Øke beboernes trivsel og livskvalitet ved å legge til rette for 
områdeutvikling som styrker fysiske og sosiale nærmiljøkvaliteter, tar 
klimahensyn og utvikler grønne områder for friluftsliv og rekreasjon

3B: Bidra til at innbyggere får hjelp til å mestre sine boforhold. 

Helse 4A: Utvikle gode psykososiale miljøer for barn, unge og voksne i 
kommunedelen
4B: Skape et solid grunnlag for systematisk og samordnet innsats for bedre 
folkehelse og levekår i kommunedelen, gjennom utvikling av lokale tiltak som 
understøtter folkehelseprogrammet Drammen 2019–2023.

Tabell: innsatsområder og mål

Hvert av innsatsområdene beskrives mer inngående i de følgende kapitlene. Innbyggerinvolvering 
er ledende prinsipp for alle fire. På tvers av innsatsområdene står også kunnskaps- og 
kompetanseutvikling internt sentralt. Utvikling av nye måter å organisere og jobbe på internt i 
kommunen og på tvers av forvaltningsnivåene er et viktig element på tvers av innsatsområdene. 
Dette støtter opp om FNs bærekraftsmål #17: Samarbeid for å nå målene.

Lokaldemokratiet i Drammen skal styrkes. Det skal være enkelt å medvirke og interessant å delta 
i utviklingen av kommunen: «Vi skal finne gode løsninger sammen». Dette krever at kommunen 
involverer mer og på andre måter enn tidligere. Tiltakene i områdesatsingen skal være basert på 
innbyggerinvolvering og lokale behov; et bærende element i Drammensmodellen. Ressursene 
skal settes inn der behovene er størst. Det legges opp til omfattende medvirkningsprosesser og 
-aktiviteter. Innbyggere, sosiale entreprenører, foreninger, ildsjeler, bedrifter, ansatte og folkevalgte 
i kommunen inviteres med for å dele viten, ressurser og kompetanse, for å påvirke prosessene og 
utvikle tiltak basert på egen motivasjon, ønsker og behov. Det er særlig viktig at perspektivene til 
vanskeligstilte innbyggere i områdene blir hørt.

Drammen kommune utvikler en lokaldemokratisk verktøykasse med metoder for gode involverings- 
og samskapingsprosesser. Som en del av dette vil det utarbeides et opplæringsprogram på 
samskaping og innbyggerinvolvering, der også praktisk bruk av metoder og verktøy vil inngå. 
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Områdesatsingen vil være en «pilot» for dette opplæringsprogrammet. Medarbeidere fra ulike 
deler av kommuneorganisasjonen inviteres til å ta del i testing av ulike metoder for involvering. 
Kommunen vil se til gode eksempler fra andre samt bruke egne gode erfaringer. Erfaringer fra 
dette arbeidet vil gi oss nyttig kunnskap i videre opplæring og implementering av arbeidsform i 
kommuneorganisasjonen.

Innsatsområde sysselsetting
Innsatsområde Mål

Sysselsetting Bidra til økt arbeidsdeltakelse, gjennom blant annet samarbeid med privat 
næringsliv, sosiale entreprenører og yrkesrettede kvalifiseringstiltak

Utviklingen i inntekt og fattigdom har nær sammenheng med situasjonen på arbeidsmarkedet. 
Risikoen for vedvarende lavinntekt er over fem ganger så høy i familier uten personer med stabil 
tilknytning til arbeidsmarkedet, sammenlignet med befolkningen forøvrig. Arbeidsmarkedet 
er den viktigste arena for fordeling av inntekter, både direkte ved lønnsfordelingen og ved at 
arbeidsdeltakelse utvikler den enkeltes kompetanse og muligheter for høyere lønn. Høy sysselsetting 
og lav ledighet er derfor viktig for sikre små forskjeller i levekår. Levekårsundersøkelsene viser at 
de med lav inntekt i Norge ofte har sosiale mangler, som dårlige boforhold og dårligere helse 
enn befolkningen for øvrig. Det er særlig blant unge aleneboende og enslige forsørgere at relativt 
mange havner i lavinntektsgruppen, selv om de er i arbeid. Arbeidsdeltakelse bidrar til å motvirke 
utenforskap og kriminalitet. Å skape arbeidsplasser av god kvalitet som gjør at flest mulig har 
mulighet til å bli selvforsørget og ha et meningsfullt liv er FNs bærekraftsmål nummer 8.

Kommunedel 7 er sammensatt med hensyn til innbyggernes arbeidsdeltakelse. Ulike målgrupper 
og behov i området gjør det nødvendig å utvikle og teste ulike tiltak og aktiviteter. I tett samarbeid 
med relevante aktører vil vi legge til rette for å utvikle innovative yrkesrettede kvalifiseringstiltak som 
er tilpasset behovene i arbeidslivet – og blant deltakerne. Innsatsområdet må sees i sammenheng 
med innsatsområde utdanning og oppvekst og målsettingen om å utvikle helhetlige kvalifiseringsløp 
i samarbeid med utdanningsinstitusjoner på flere nivå.

Aktuelle målgrupper

Vi vil utvikle sysselsettingstiltak for ungdom som står i fare for å droppe ut av skolesystemet, for 
å styrke gjennomføring av videregående opplæring. Deltidsjobb eller feriejobb gir ungdommene 
en opplevelse av mestring og relevant erfaring fra arbeidslivet, og kan motivere til å gjennomføre 
skoleløpet for å nå sine mål. Dette sees i sammenheng med innsatsområde utdanning og oppvekst. 

I arbeidet med flyktninger er målet å sette den enkelte i stand til tidlig å kunne nyttiggjøre seg 
kvalifiserende og arbeidsrettede tiltak. Varig tilknytning til arbeidslivet det store målet. De som ikke 
er i fast jobb er ofte avhengig av supplerende sosialhjelp slik at de får et forsvarlig livsopphold. 
I utvikling av tiltak for denne gruppa vil vi blant annet bygge på erfaringene med YrkesKomp, et 
individuelt tilrettelagt fagopplæringsløp innen yrkesfag som skal kunne føre til arbeid for deltakere i 
introduksjonsprogrammet. 

En annen aktuell målgruppe er kvinner med lavt utdanningsnivå og/eller liten tidligere 
arbeidserfaring, og som ikke deltar i kommunens introduksjonsprogram. Vi vil jobbe for å øke 
yrkesdeltakelsen hos denne gruppa for å bidra til bedre økonomi i familiene, styrke integreringen 
i det norske samfunnet og motvirke utenforskap. For denne gruppa vil det også være aktuelt med 
tiltak innen innsatsområde helse (gjennom tjenester som jordmor og helsestasjon, aktivitetsprogram 
for mødre og barn o.l.) og innsatsområde bo- og nærmiljøkvaliteter (tiltak for å øke den relasjonelle 
kapasiteten og inkludering i nabolaget, og skape åpne møteplasser og aktivitetsarenaer for alle). 

Aktivitetstiltak for mottakere av sosialstønad er et viktig virkemiddel for å øke sysselsettingen. 
Aktivitetsplikten må oppfattes som meningsfull for den enkelte og primært også øke den enkeltes 
muligheter til jobb etterpå. I kommunedel 7 er det mange sosiale entreprenærer og frivillige 
organisasjoner. Samarbeid med disse vil kunne gi flere mulighet til meningsfull aktivitet. Dette er 



en sammensatt gruppe som kan ha behov for andre typer bistand i tillegg; for eksempel hjelp til å 
mestre sine boforhold (se innsatsområde helse) eller tilbud om åpne møteplasser og gratis aktiviteter 
(se innsatsområde bo- og nærmiljøkvaliteter).

Jobbtiltak 

NAV Drammen samarbeider med næringslivet og de kommunale virksomhetene for å gi flest 
mulig mulighet til å komme i arbeid og bli selvforsørget. Innenfor det geografiske området for 
områdesatsingen har NAV Drammen samarbeid om arbeidstreningsplasser og jobbformidling 
med flere bedrifter. Det er utfordringer med å få arbeidstreningsplasser konvertert til ordinære 
arbeidsplasser. Dette handler blant annet om en rekrutteringspolitikk som gjør det vanskelig for de 
som ikke har bachelor eller mastergrad eller av helsemessige årsaker ikke har full arbeidskapasitet. 
Det er behov for større fleksibilitet i næringslivet. Vi vil legge til rette for økt samarbeid mellom NAV 
og lokale arbeidsplasser i private og offentlige virksomheter om målrettet rekruttering og meningsfull 
sysselsetting. 

Internasjonale Drammen (2016–19), prosjektet som handlet om å få flere innbyggere med 
innvandrerbakgrunn ut i arbeidslivet, var svært vellykket. Det kom i stand gjennom nært samarbeid 
mellom næringslivet selv og offentlige instanser. Denne satsingen er nå implementert i NAVs 
tiltaksportefølje, og vil være viktig i arbeidet i kommunedel 7, som har en høy andel beboere med 
innvandrerbakgrunn.

Det skal utvikles en temaplan for levekår og inkludering, der kvalifisering til lønnet arbeid bør inngå 
som et vesentlig perspektiv. Alle disse aktivitetene er avgjørende for den fremtidige sysselsettingen, 
og forebygging av fattigdom og utenforskap. Områdesatsingen vil også jobbe for å identifisere 
barrierer for samarbeid (for eksempel i gjeldende regelverk) og utvikle nye måter å jobbe sammen 
på mot felles mål.

Mangfoldig og robust næringsstruktur som bidrag til økt sosial bærekraft

Strømsø huser mange store, små og mellomstore virksomheter innenfor en rekke bransjer, med 
kommunens største kollektiv-knutepunkter for tog og buss i sin midte. Det gir et stort mangfold av 
arbeidsplasser, som er viktig for å kunne tilby attraktivt arbeid til alle deler av befolkningen, også de 
med lite utdanning eller med lav tilknytning til arbeidslivet.

Vekst og utvikling i det regionale og lokale næringslivet er avgjørende for å skape flere 
arbeidsplasser, som igjen kan bidra til å øke sysselsettingen og redusere utenforskap. Dette 
innebærer at kommunen må være en pådriver og tilrettelegger for å beholde eksisterende 
næringsliv og tiltrekke seg ny næringsvirksomhet. Områdesatsingen vil bidra i dette.

Innsatsområde utdanning og oppvekst
Innsatsområde Mål

Utdanning og 
oppvekst

Utvikle nye måter å møte behovene til barn, unge, og deres familier, særlig 
gjennom økt samspill mellom tjenester, frivillige aktører og innbyggere

Utvikle helhetlige kvalifiseringsløp for unge og voksne slik at flere fullfører 
utdanning og kvalifiseres til arbeid, særlig gjennom koordinert samspill mellom 
utdanningsinstitusjoner i kommunedelen og andre relevante aktører
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Tjenesteutvikling

I kommunedel 7 lever mange barn og familier med sammensatte behov. Knutepunkt Strømsø er 
etablert som egen virksomhet med medarbeidere fra en rekke tjenester under felles ledelse. Målet 
er å utvikle og teste nye tverrfaglige arbeidsformer som sikrer tidlig, koordinert og helhetlig innsats 
i tråd med 0-24-samarbeidet, i samarbeid med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). 
Samarbeidet foregår på tvers av forvaltningsnivåer og med frivillige aktører. Hovedmålgruppa er 
barn, unge og familier med sammensatte behov. Vi har en styrkebasert tilnærming for å fremme 
selvforsterkende sosiale prosesser som skaper økt selvfølelse, identitet og tilhørighet. 

I tjenesteutviklingen står brukermedvirkning sentralt. Det samme gjør prinsippet om å tilby tjenester 
nær der folk bor. Knutepunkt Strømsø er således en operasjonalisering av drammensmodellen – med 
tjenesteutvikling, stedsutvikling og medvirkning. Illustrasjonene viser hvilken vei vi ønsker å gå:

 

Illustrasjon: Fra en rekke enkeltstående tjenester som ikke snakker sammen til godt koordinert helhetlig innsats.

Drammen kommune er opptatt av å styrke det tverrfaglige samarbeidet i og rundt barnehager 
og skoler. På Brandengen barneskole er det eksempelvis rundt 100 elever som flytter inn eller ut 
i løpet av et skoleår. Opphopningen av levekårsutfordringer i området påvirker skolehverdagen 
til elever og lærere og driften av skolen. Sammensatte utfordringer gir store behov for oppfølging 
og individuelle tiltak. Blant annet fra områdesatsingen Fjell 2020 har Drammen kommune god 
erfaring med bruk av miljøarbeidere, vernepleiere, erfaringskonsulenter og minoritetsrådgivere. I 
Strømsø 2030 vil vi utforske metodikk og ulik innsats i skolen, slik at alle barn og elever kan delta i 
fellesskapet og utvikle seg, mestre og lære ut fra egne forutsetninger. Knutepunkt Strømsø etablerer 
tverrfaglige team for hver skole i området, med representanter fra skoleledelsen, sosialfaglig team, 
familieteam, skolehelsetjeneste, PPT, barnevern og kultur. Andre tjenester utenfor knutepunktet, som 
kompetanseteam levekår eller NAV, involveres ved behov. Det kan bli aktuelt med en lignende 
samarbeidsmodell for barnehagene i kommunedelen.

Drammen kommune skal ta i bruk forskning og innovasjonsarbeid som fremmer livsmestring, 
inkludering, sosial rettferdighet og støttende relasjoner. Som del av områdesatsingen vil vi innhente 
eksempler og kompetanse fra andre som har erfaring med og kan vise til resultater fra relevant 
metodikk og metoder, og pilotere nye arbeidsmåter i tjenesteutviklingen og -leveransen. Vi ønsker 
aktuelle forskere og forskningsmiljø velkommen til å vurdere arbeidet gjennom forskningsprosjekt, og 
ser frem til å samarbeide med aktuelle direktorater som har kompetanse på dette fagfeltet og ønsker 
å bidra til utviklingen.

Som del av tjenesteutviklingen står barns medvirkning sentralt; både i saker som angår dem selv 
og på strategisk nivå. Drammen kommune deltar i storbynettverket og prosjektet Mitt Liv i regi av 
Forandringsfabrikken. Målet er å få økt bevissthet og kompetanse om barns medvirkning. Som 
del av områdesatsingen vil utvalgte virksomheter i kommunedel 7 få tilbud om kompetanseheving, 
kartlegging og pilotering av nye arbeidsmåter på feltet.



Helhetlige kvalifiseringsløp

I nasjonalt perspektiv er det unikt at det aktuelle området for områdesatsingen huser 
utdanningsinstitusjoner på alle nivå – fra barnehage via barneskole og ungdomsskole til 
videregående skole og universitet. Dette vil vi utforske og bruke som utgangspunkt i utviklingen av 
helhetlige kvalifiseringsløp, i samarbeid også med relevante koordinerende direktorater og etater. 
Her har vi gode muligheter for å jobbe mot bærekraftsmål 4 God utdanning, 10 Mindre ulikhet og 
17 Samarbeid for å nå målene.

Drammen kommune skal ha en helhetlig strategi for kvalifisering til arbeid, i et livslangt 
læringsperspektiv. Kommunen skal koordinere og samordne kommunale og eksterne tjenester og 
tilbud som bidrar til kvalifisering til arbeid. Som del av dette arbeidet har Drammen kommune 
etablert prosjektet «helhetlig kvalifiseringsløp». Formålet med prosjektet er å tilrettelegge for gode 
kvalifiseringsløp slik at flere kommer i og blir værende i arbeid. 

Prosjektet «helhetlige kvalifiseringsløp» skal:

• identifisere utfordringer og avdekke behov for kvalifisering der det er årsak til at innbyggere ikke kommer i 
eller kan bli værende i jobb 

• kartlegge eksisterende tiltak/tilbud og innhente erfaringer fra andre 

• tilrettelegge for utdannings-/kvalifiseringsløp slik at flere fullfører utdanning og flere kvalifiseres til arbeid 

• utvikle helhetlige og samordnede kvalifiseringsløp gjennom samarbeid med aktuelle eksterne parter

Prosjektet knyttes til områdesatsingen gjennom bruk av kommunedel 7 til pilotering av nye 
arbeidsmåter og utprøving av innovativ metodikk. 

Fra barnehage til grunnskole til videregående opplæring

I tillegg til de tverrfaglige teamene mot de enkelte skolene (og eventuelt barnehagene), som nevnt 
i forrige kapittel, vil vi fokusere på overgangene i utdanningsløpet – fra barnehage til barneskole 
og SFO/AKS, til ungdomsskole og videregående skole. Vi vil også utforske muligheter for tettere 
samarbeid mellom barnehage/skole og foreldre. Dette innebærer at foresatte inviteres til å delta og 
bidra – uavhengig av bakgrunn og forutsetninger – og at de får informasjon på et språk de forstår.

Brandengen er blant levekårssonene med høyest frafall i videregående skole både i 2016 og 
2018. Det å stå utenfor skole og arbeid i ung alder kan lede til opplevelse av utenforskap, 
utvikling av helseproblemer og behov for trygdeytelser. Det er et mål å styrke gjennomføringen 
av videregående opplæring. Det er oppfølgingstjenesten i Viken fylkeskommune som har 
hovedansvaret for å følge opp ungdommer som faller ut av videregående opplæring. Kommunen 
skal i dette prosjektet arbeide for å etablere gode samarbeidsarenaer for denne gruppen 
innbyggere med aktuelle aktører slik at de kan få alternative tilbud i påvente av videre opplæring 
eller arbeid.  

I områdesatsingen vil vi jobbe for å utvikle innovative modeller for å styrke gjennomføringen av 
videregående opplæring, som et virkemiddel for å styrke tilhørigheten i samfunnet og hindre 
utenforskap. Arbeidet må sees i sammenheng med blant annet tidlig innsats i barnehage og 
skole, tett oppfølging av den enkelte elev gjennom hele opplæringsløpet og tilrettelegging for 
mestringsarenaer utenfor skolen, som beskrevet i kapittelet om møteplasser og aktivitetsarenaer 
under innsatsområde bo- og nærmiljøkvaliteter. 

I tillegg vil vi videreutvikle alternative opplæringsarenaer, i samarbeid med relevante 
utdanningsinstitusjoner (som de kommunale skolene, Drammen videregående skole og 
oppfølgingstjenesten i Viken fylkeskommune). Drammen kommune har god erfaring med alternative 
opplæringsarenaer som Ung11, som tilbyr et mellomår mellom ungdomsskolen og videregående 
skole for utvalgte elever, med en styrkebasert tilnærming som fokuserer på gode egenskaper hos 
den enkelte.
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Universitetskommunen Drammen

Drammen kommune har nylig inngått en universitetskommuneavtale med Universitetet i Sørøst-Norge. 
I denne avtalen inngår blant annet et gaveprofessorat innenfor innovasjon og entreprenørskap, som 
skal bidra til økt forskningsaktivitet innen emneområdet med fokus på aktuelle FoU-problemstillinger 
i Drammensregionen. Samarbeidet med USN kan også inkludere masteroppgaveoppdrag, 
praksisplasser for studenter og kobling til aktuelle forskningsprosjekt. USN vil være en viktig 
samarbeidspartner både innenfor de enkelte innsatsområdene, og på overordna nivå i 
områdesatsingen.

Innsatsområde bo- og nærmiljøkvaliteter
Innsatsområde Mål
Bo- og nærmiljøkvaliteter Øke beboernes trivsel og livskvalitet ved å legge til rette for 

områdeutvikling som styrker fysiske og sosiale nærmiljøkvaliteter, tar 
klimahensyn og utvikler grønne områder for friluftsliv og rekreasjon

Bidra til at innbyggere får hjelp til å mestre sine boforhold

Beboerne på Strømsø er omgitt av levende kulturminner og spor av Drammens historie. De er 
også omgitt av store veier med tung trafikk, og utsatt for høy luftforurensning. Mange av boligene 
i området har dårlig standard, og det er mange flyttinger inn og ut. Tilgangen til egne hager, 
lekeplasser og felles grøntområder i kommunedelen er begrenset. 

Drammen kommune er opptatt av å sikre boligbygging med sosial bærekraft i de mange 
utbyggingsprosjektene i området. I henhold til planstrategien for Drammen kommune skal det 
utarbeides en temaplan for boligutvikling. Denne skal legge til rette for et mangfoldig boligtilbud 
og en tredje boligsektor. Vi vil også legge til rette for gode og trygge nærmiljøer med tilrettelagte 
og tilgjengelige fellesarealer, lekeplasser og grøntområder. I utviklingen av gode bomiljøer og 
inkluderende nabolag vil vi legge vekt på å etablere og videreutvikle åpne møteplasser og 
aktivitetsarenaer, og et aktivitetstilbud som er tilgjengelig for alle, i tett samarbeid med de mange 
frivillige aktørene i kommunedelen. 

I tråd med strategien «stedsutvikling» skal vi ta vare på områdets egenart og særpreg og bygge 
opp under dets kvaliteter. Vi skal drive stedsutvikling i samarbeid med private aktører, frivillige 
organisasjoner og beboere. I beboerundersøkelsen som Byantropologene AS gjennomførte høsten 
2020 (Bratseth og Kvernmo 2020) trekker mange fram det kulturelle mangfoldet blant befolkningen 
på Strømsø som en kvalitet det er verdt å ta vare på og forsterke. 

Som oppfølging av ny nasjonal strategi for den sosiale boligpolitikken – Alle trenger et trygt hjem 
(2021–2024) – vil vi legge til rette for å fremme gode bomiljøer gjennom beboermedvirkning, med 
ekstra fokus på å få frem stemmene til de mest levekårsutsatte og vanskeligstilte i området, for å 
sikre at tiltakene er basert på faktiske lokale behov.



Kulturminner og kulturmiljø

Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) og Context AS gjennomførte i 2013 en kulturhistorisk 
stedsanalyse av Strømsø, for anledningen avgrenset av Bybrua/Strømsø torg i vest, motorveibrua 
i øst, Bj. Bjørnsons gate i sør og elva i nord. Dette området ligger i hjertet av kommunedel 7, og 
beskrives slik: 

Strømsøs gatenett, byrom og eksisterende bebyggelse består av en sammensatt fysisk 
kropp som representerer ulike bygge-epoker og gjenspeiler noe av aktiviteten og bruken av 
området fra 1600-tallet og fram til i dag. Kjøpmannsgårdene langs Tollbugata fra 17- og 
1800-tallet utgjør en vesentlig kjerne av Strømsøs bybebyggelse og er formidlere av sentral 
Strømsø, historie, men det fragmenterte Strømsø med variert bebyggelse og ulike gater 
og byrom som viser nærmere 400 års byhistorie på en og samme tid er en viktig del av 
områdets karakter og som samlet gjenspeiler dybden og bredden i Strømsøs historie. (…) 
Strømsøs sammensatte karakter utgjør en sentral kulturhistorisk kvalitet som kan være viktig å 
ivareta som en del av Strømsøs identitet.6

Bevissthet om og eierskap til de kulturhistoriske kvalitetene som gir området sitt særpreg kan gi 
en følelse av tilhørighet og fellesskap i nærmiljøet. Basert på kommunedelplan for kulturminner 
og kulturmiljøer (2018), kommuneplanens arealdel og den planlagte temaplanen kulturminner og 
kulturmiljø vil vi i samarbeid med byantikvaren utvikle tiltak som forsterker beboernes eierskap til 
kulturminnene, slik at den verneverdige bebyggelsen og andre kulturminner blir en integrert del 
av stedsutviklingen. I forbindelse med temaplanen skal det utarbeides et kunnskapsgrunnlag med 
særlig fokus på sammenhengende bygningsmiljø, til forskjell fra den gjeldende kulturminneplanen 
der kulturminner i stor grad vurderes som enkeltelementer. Riksantikvarens NB!-register og 
Kulturminnekompasset: Regional plan for kulturminnevern i Buskerud 2017–2027 benyttes 
også som kunnskapsgrunnlag i arbeidet. Det er mange fredete bygninger i dette området som 
regional kulturmiljøforvaltning i fylkeskommunen har forvaltningsansvaret for, og deler av området 
er av nasjonal interesse, gjennom oppføring i Riksantikvarens NB!-register. Riksantikvaren, Viken 
fylkeskommune, Drammens Museum (som ligger i den aktuelle kommunedelen), historielaget og 
fortidsminneforeningen vil inviteres til å bidra med kompetanse på feltet. Kommunens prosjekt 
som handler om kulturminner under bakken7 vil være særlig relevant i forbindelse med ulike 
utbyggingsprosjekter på Strømsø. Bevaring av den gamle bebyggelsen er også viktig i et miljø- og 
klimaperspektiv. 

Klima og fysisk miljø

Drammen har høye klima-ambisjoner. I Meld. St. 13 (2020–2021) Klimaplan for 2021–2030 
peker regjeringen på at kommunene spiller en helt sentral rolle i det lokale klimaarbeidet. 
Kommunene er gitt en rekke oppgaver og virkemidler som gir mulighet til å påvirke kilder 
til betydelige utslipp av klimagasser. Kommunene er både politiske aktører, tjenesteytere, 
myndighetsutøver, innkjøpere, eiendomsbesitter og ansvarlige for planlegging og tilrettelegging for 
gode levesteder for befolkningen. Dette arbeidet vil områdeatsingen bidra i. 

På Strømsø vil vi pilotere innovative løsninger for å gjøre Drammen til en grønnere by. Ved å 
involvere innbyggerne i tilretteleggingen for grønne valg i hverdagen, for eksempel alternative 
mobilitetsformer, ved å ta i bruk moderne teknologi for kunnskapsgrunnlag og utvikle smarte 
løsninger, vil områdesatsingen bidra til kutt i klimagassutslipp, bedre luftkvalitet lokalt, redusert trafikk 
og støy, og bærekraftig utvikling. Vi vil utvikle gode uteplasser og legge til rette for naturopplevelser 
og bynært friluftsliv, i samarbeid med frivillige aktører, forskere og andre. Offentlige og private 
bygg, veier og annen infrastruktur som er synlig godt vedlikeholdt gir gjerne en opplevelse av et 
godt og trygt nærmiljø.

6 NIKU og Context AS, DIVE analyse av Strømsø, 2013
7 Finansiert gjennom tilskuddsordningen «Tilskudd til kunnskapsløft for kulturminnetema i Buskerud», 
 Viken fylkeskommune, 2020
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Kommunedelen har begrenset dekning av grøntstruktur (parker og friluftsområder). Viktige 
grøntstrukturer og aktivitetsområder er elvepromenaden, Marienlystområdet (med utendørs 
friidrettsanlegg, kunstisbane, fotballbane, fotballstadion, Drammenshallen og Drammensbadet), 
Bikkjestykket, Elveparken, Tegger’n, Drammens museum og Nordbykollen. En del mindre parker 
og lekeplasser finnes også. Strømsø øst for Gyldenløves plass har i dag få offentlige grønne 
parkarealer. Det nærmeste og best tilgjengelige friarealet er parkområdet under E18/ved Mads 
Wiels plass. Dette friarealet, som består av skateområde og noen grønne områder med benker og 
trær, har gode kvaliteter for aktivitet og som grønn lunge, men samtidig potensial for oppgradering 
og høyere kvalitet når det gjelder tilrettelegging for flere typer lek og opphold/rekreasjon.8 

Som et ledd i å utvikle gode møteplasser og grøntområder re-etableres Strømsø-hagen tilknyttet 
knutepunkt Strømsø. Her legges det til rette for urbant landbruk, nærfriluftsliv, utdanningsaktiviteter 
og sosiale arrangement i et frodig miljø midt i den trafikkerte kommunedelen. Barnehager, skoler, 
foreninger og beboere inviteres med i utviklingen og bruken av hagen. 

Tilgang til større sammenhengende friluftsområder, som Strømsåsen og Bragernesåsen, går gjennom 
andre kommunedeler, tilgjengelig via gang- og sykkelforbindelser. Sentralt i bydelen er det også 
flere torg og andre utendørs møteplasser, som Strømsø torg, Torgeir Vraas plass og Papirbredden 
plass. Gjennom Friluftsløftet inviterte Drammen kommune i 2018 innbyggerne på Strømsø til å gi 
innspill til hva Strømsø trenger for at friluftslivet skal bli enda bedre. 200 innspill resulterte i en rekke 
konkrete tiltak. Det kan være aktuelt å se nærmere på innspillene som del av områdesatsingen, 
innen innsatsområdene bo- og nærmiljøkvaliteter og helse.

Aktuelle eksterne samarbeidspartnere for å sikre fysiske nærmiljøkvaliteter inkluderer – men 
begrenses ikke til – Viken fylkeskommune, Buskerudbyen, utbyggere, klima- og miljødepartementet 
med underliggende og tilknyttede etater, direktorat og virksomheter (som Miljødirektoratet og 
Riksantikvaren), Samferdselsdepartementet med underliggende og tilknyttede etater, direktorat og 
virksomheter (som Statens vegvesen og Bane NOR).

Sosial bærekraft i boligbygging

Drammen er medlem i FutureBuilt, som i den neste tiårs-perioden setter fokus på at arbeidet 
med utvikling av et bærekraftig byliv må legge til grunn en sosial profil som inkluderer og 
skaper muligheter for alle. Bolig for alle er en viktig del av den sosiale bærekraften i by- og 
tettstedsutviklingen. Sosial bærekraft innebærer at også vanskeligstilte, barnefamilier og andre 
boligsøkere med «vanlig inntekt» sikres bomuligheter i en klimavennlig by- og tettstedsstruktur (jf. 
regjeringens fornyede strategi for boligmarkedet 2018). For å oppnå dette må det planlegges 
og legges til rette for sosial bærekraft i kommunenes utvikling av byer og tettsteder. Drammen 
kommune jobber målrettet for at alle vanskeligstilte på boligmarkedet, som har et eiepotensial, skal 
kunne få startlån og bli boligeier. I kommunedel 7 er den gjennomsnittlige salgsprisen på boliger 
høy, sammenlignet med boliger i mange andre kommunedeler. Dette fordi det er mange nybygde 
leiligheter som ligger midt i sentrum. Det er et kriterium for å få startlån er at boligprisen skal være 
på et rimelig nivå. 

Drammen kommune har i 2020 deltatt i Byantropologenes prosjekt «Boligbygging med sosial 
bærekraft», finansiert av Husbanken. Tre utbyggingsprosjekter på Strømsø har vært brukt som case 
i prosjektet, deriblant Drammen havn (Tangen), som skal utvikles i et 30 års perspektiv. «Sentralt 
for Drammen Kommune er at de nye boligprosjektene i bydelen bidrar til bedre levekår for alle 
innbyggerne, samt at det tas grep for å dempe gentrifisering (at folk med levekårsutfordringer og lav 
økonomi blir fortrengt fra området på grunn av prisstigning i boligmarkedet) som følge av de nye 
boligprosjektene» (oppsummering fra felles workshop 22.10.2020). Vi ønsker å legge til rette for 
sosial mobilitet innad i kommunedelen.

8 Fra sak PLAN-20/02921-5, Oppstart av planarbeid - Treschows gate, Tordenskiolds gate, Tollbugata, Teknisk  
 hovedutvalg 03.11.2020



Møteplasser, aktivitetstilbud og frivillighet

De vanskeligst stilte til enhver tid vil bo i kommunens utleieboliger. Det er også en rekke private 
utleieleiligheter av varierende standard i området, noe som bidrar til mye inn- og utflytting. I 
områdesatsingen vil vi legge til rette for at alle som bor i området skal ha samme muligheter, 
uavhengig av boligen de bor i og hvor lenge de bor her. Vi vil øke områdets robusthet og sosiale 
bærekraft ved å legge til rette for trivsel og livskvalitet gjennom gode nærmiljøkvaliteter for dem 
som bor der – uavhengig av boligtype og hvor lenge man bor der. Det vil vi gjøre gjennom å 
utvikle gode universelle tjenester med fokus på tidlig innsats og forebyggende arbeid og etablere 
og videreutvikle møteplasser, positive mestringsarenaer utenfor skolen og aktivitetstilbud som er 
gratis og tilgjengelig for alle, i samarbeid med frivillige aktører. Særlig brobyggende aktiviteter eller 
møteplasser er viktig for å bygge tillit på tvers, skape god dialog og forståelse for hverandre, god 
ressursutnyttelse og bidra til læring og utvikling for alle.

Det er et stort mangfold av frivillige og ideelle organisasjoner med tilknytning til Strømsø. Siden 
Strømsø er en sentrums-kommunedel med flere større idrettsanlegg, haller og kulturarenaer, er 
det flere aktører, lag og foreninger på Strømsø som samler deltagere og medlemmer på tvers av 
kommunedelene, for eksempel store særidrettslag som driver turn, friidrett, taekwondo og svømming. 
Mange aktører med medlemmer fra større geografiske områder gjør at kommunedelen skiller seg 
fra andre kommunedeler som har et mer lokalt foreningsliv. Det er en ressurs for kommunedelen at 
det finnes mange organisasjoner og et bredt tilbud av aktiviteter, men samtidig er det en utfordring 
knyttet til oversikt og eventuell samhandling og koordinering. Et stort mangfold av organisasjoner 
kan gjøre det mer utfordrende å samles om fellesaktiviteter og et samlende foreldrefellesskap rundt 
barn og ungdom som vokser opp i kommunedelen.

Det er også en rekke tros- og livssynsorganisasjoner på Strømsø. Noen av disse driver fritids- eller 
etterskoletilbud for sine medlemmer. Det har i flere år vært debatt i mediene om hvorvidt omfattende 
etterskoletilbud i regi av trossamfunn kan bidra til utenforskap og utvikling av «parallellsamfunn». I 
områdesatsingen ønsker vi å samarbeide med aktive organisasjoner og foreninger i området for å 
styrke opplevelsen av tilhørighet og samhold i lokalmiljøet, og jobbe sammen mot målet om å gi 
alle barn og unge en god oppvekst på Strømsø. 

Det kan være aktuelt at områdesatsingen bidrar til:

• å samkjøre og koordinere de mange lagene og foreningene som er aktive i området, med 
knutepunktet som naturlig samlingsplass 

• å identifisere barrierer for deltagelse i fellesskapene på fritidsarenaen

• oversikt over hva som gjøres i kommunen generelt og på Strømsø spesielt for å sikre at alle barn 
og unge inkluderes i organiserte fritidsaktiviteter

• å synliggjøre alle fritidstiltak

• dialog med tros- og livssynssamfunnene i området for å styrke integrerings- og 
inkluderingsarbeidet

I den kommende temaplanen for aktivitet og arenaer vil et av målene være å videreutvikle 
samarbeidsmodeller mellom kommunen og frivillig sektor, slik det er etablert gjennom Aktive 
lokalsamfunn. Aktive Lokalsamfunn er et prosjekt der idrettslaget tar initiativ til en styrket samhandling 
med det offentlige generelt og skoleverket spesielt, om barn og unges trygge og aktive oppvekst. 
Det skal være et samlende initiativ preget av en raus og inkluderende holdning overfor andre 
frivillige organisasjoner og bygge på et felles mål om å bidra til livslang aktivitetsglede på tvers av 
generasjoner.9 Som del av områdesatsingen vil kommunedel 7 pilotere nye samarbeidsmodeller. 

9 Om Aktive Lokalsamfunn
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Drammen kommune deltar i NORCEs treårige forskningsprosjekt om frivillige aktørers rolle i 
områdesatsinger i norske byer. Dette vil gi oss kunnskap og erfaringer for det videre arbeidet med 
områdesatsingen.

Strømsø bo- og servicesenter er en potensiell samarbeidspartner i utviklingen av møteplasser, for 
eksempel gjennom generasjonsmøter, som kan ha positiv effekt på alle deltakende generasjoner.

Kunst og kultur

Kultur, frivillighet og aktivitet er sentrale elementer for å skape et positivt rom for alle – uavhengig 
av inntekt eller sosial status. Kultursektoren åpner for annerledes sosiale arenaer som bringer 
enkeltmennesker inn i gruppefellesskap. Drammen kommune jobber for utjevning av sosiale 
forskjeller gjennom kulturell breddesatsing. Ikke minst er det viktig å jobbe mot tendenser som 
reproduserer og forsterker sosial ulikhet. 

Kunst, for eksempel gjennom kunst i offentlig rom (KORO) og ved å engasjere profesjonelle lokale 
kunstnere, kan heve kvaliteten på stedsutviklingen. God kunst inviterer til sanselig nærvær, refleksjon 
og nye estetiske erfaringer. Kunsten må inngå som en selvfølgelig del av utviklingen av byrom som 
vektlegger livskvalitet for sine innbyggere. Det dreier seg ikke bare om skjønnhet. Kunstnernes rolle 
for å kommentere og utfordre den tiden vi lever i er essensiell for å skape gode debatter og utfordre 
etablerte sannheter. Profesjonelle kunstneres evne til å åpne for refleksjon og utfordre fastlåste 
tankemønstre blir viktig – både for et positivt byrom å leve i og for et velfungerende demokrati.  
I direkte forlengelse av knutepunkt Strømsø ligger både Strømsø kirke, som brukes aktivt som 
kulturarena og visningssted, og Strømsø Atelierfelleskap (SAF), et ettertraktet arbeidssted for utvalgte 
veletablerte lokale kunstnere, som begge er gode naboer og samarbeidspartnere. Utviklingen av 
disse tre arenaene vil vi se i fellesskap, i oppbyggingen av etterlengtede alternative visningssteder 
for kunst og kultur i Drammen, møteplasser for beboerne i området og arenaer for kreativ utfoldelse.

Mestre boforhold

Kommunen gir bistand til vanskeligstilte på boligmarkedet, blant annet gjennom aktiv bruk av 
Husbankens startlån. Målet er at flest mulig skal få mulighet til å eie sin egen bolig. For de fleste 
gir det å eie egen bolig styrket selvfølelse, motvirker utenforskap og øker handlefriheten. Drammen 
kommune videreformidler mer startlån til innbyggerne enn sammenlignbare kommuner, og mer enn 
landsgjennomsnittet. Drammen kommune har også en høy andel familier som lever med vedvarende 
lav inntekt, og startlånet kan være et virkemiddel for bedring av deres økonomi. 

Operasjonaliseringen av «drammensmodellen» (medvirkning, lokale tjenester og stedsutvikling) blant 
annet gjennom knutepunkt Strømsø og områdesatsingen vil kunne bidra til at innbyggere ønsker å 
bli boende i området – også de som bor i kommunale og private utleieboliger. Et lokalt og helhetlig 
tjenestetilbud i knutepunktet og et raust og inkluderende lokalmiljø kan bidra til at innbyggere 
i området som har utfordringer med å mestre bosituasjonen sin kan få bedre hjelp. I tråd med 
nasjonal strategi for den sosiale boligpolitikken «Alle trenger et trygt hjem» (2021-2024) vil vi legge 
opp til beboermedvirkning for å nå også dette delmålet. 



Innsatsområde helse

Innsatsområde Mål

Helse Utvikle gode psykososiale miljøer for barn, unge og voksne i kommunedelen
Skape et solid grunnlag for systematisk og samordnet innsats for bedre folkehelse 
og levekår i kommunedelen, gjennom utvikling av lokale tiltak som understøtter 
folkehelseprogrammet i Drammen 2019–2023.

Utvikle gode psykososiale miljøer for barn, unge og voksne

Verdens helseorganisasjon definerer psykisk helse om fysisk, mental og sosial velvære, og ikke 
bare fravær av sykdom. For områdesatsingen betyr det at innbyggerne i kommunedelen skal gis 
muligheter og kapasitet til å mestre og tilpasse seg livets uunngåelige vanskeligheter og hverdagens 
krav. Dette ved å legge vekt på innsats som kan bidra til at innbyggerne i kommunedelen 
opprettholder og bedrer egen helse gjennom konkrete målsettinger for dette innsatsområdet. 

Psykososial er en fellesbetegnelse på psykiske og sosiale forhold av betydning for helse og mental 
fungering. Sosiale forhold kan angå barns oppvekstvilkår, hjemmeforhold, forhold på skolen, miljø 
på arbeidsplassen og så videre, mens psykiske forhold viser til personens måte å håndtere disse, 
kognitivt og emosjonelt.10 Gode psykososiale arenaer bidrar til å styrke følelsen av inkludering og 
mestring i hele livsløpet hos innbyggerne, redusere de negative konsekvensene av sosiale ulikheter i 
helse og motvirke den negative trenden som har vært knyttet til psykisk helse. 

Folkehelseprogrammet 

Områdesatsingen vil bidra til folkehelseprogrammet Drammen 2019–2023, med tiltak basert på 
lokale behov i kommunedel 7. Programmet fokuserer på barn og unge og rettes mot å skape et 
helsefremmende økosystem for dem gjennom to hovedstrategier:

1. Systematisk innsats for bedre psykisk helse og rusforebygging. Det handler om å skape et godt 
krafttak for at hver enkelt opplever mestring og etablerer gode nettverk rundt seg. Nettverk er 
synonymt med sosial kapital, og det skapes ikke uten at det foreligger felles interesser, spesielt for 
ungdom som har annet kulturelt opphav eller som kommer fra vanskelige oppvekstsvilkår. 

Gjennom kompetanseheving, erfaringsutveksling, helhetlig tenkning og gode forebyggende tiltak 
kan det oppnås høyere grad av bevisstgjøring og større involvering av alle som beveger seg 
omkring barnas- og ungdommenes liv.  

2. Grobunn for helsefremmende økosystem som fremmer trygghet, mestring og trivsel. Det handler 
om å legge til rette for bærekraftige løsninger som sikrer at barn og unge har et liv preget av 
trygghet, mestring og trivsel. Barn og unges helse og livskvalitet dannes i samspill med andre. 

Arbeid for å sikre barn mot rus, vold og annen utrygghet i hjemmet, prioriteres høyt, blant 
annet gjennom foreldrestyrkende tiltak. I tillegg har fritidsarenaene innenfor idrett, friluftsliv, 
kultur, foreningsliv, nærmiljø og nabolag stor påvirkning på oppvekstmiljøet for barn og unge. 
Medvirkning er sentralt.

Folkehelsearbeidet i områdesatsingen vil begynne med en kartlegging av lokale behov og 
mobilisering av lokale ressurser som frivillige aktører som kan bidra i arbeidet.

Folkehelsearbeidet er relatert til de andre innsatsområdene, og tiltak og aktiviteter i de ulike 
innsatsområdene vil bidra til en styrking av folkehelseprogrammet. Spesifikke tiltak for å styrke 
folkehelse vil også knyttes til andre mål og innsatsområder. 

10 psykososial – Store norske leksikon (snl.no)

http://psykososial - Store norske leksikon (snl.no)


PROGRAMBESKRIVELSE STRØMSØ 2030

23

22

Idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet

Idrett og friluftsliv er viktige og gode arenaer for inkludering og identitetsarbeid. Drammen er godt 
tilrettelagt for idrett og aktivt friluftsliv året rundt. Nøkkelbegrep er god folkehelse. Dette følges opp 
både gjennom en stor og bred frivillig innsats, men krever også en viss form for samordning. 

Idrett og friluftsliv er også kulturelt overbyggende og grensesprengende. Mens den organiserte 
idretten ofte fordrer en viss økonomisk egeninnsats, vil den uorganiserte delen kunne treffe en svært 
bred del av bydelens innbyggere. Ikke minst gjelder dette tilrettelegging av arenaer der ulike former 
for fysisk aktivitet kan utøves, av folk i alle aldre.

Organisering
Erfaringer fra Fjell 2020 og tilsvarende satsinger i andre norske byer viser at riktig effektiv 
organisering og solid forankring er forutsetninger for å lykkes med en områdesatsing. Det bør være 
kort vei mellom beslutningstakere, prosjektledelse og de involverte virksomhetene og tjenestene 
i organisasjonen. Drammen kommune har god erfaring med en effektiv prosjektorganisasjon fra 
områdesatsingen Fjell 2020. 

Det legges opp til tett samarbeid med offentlige aktører på ulikt forvaltningsnivå – med Kommunal- 
og moderniseringsdepartementet som koordinator mot andre involverte departement og tilhørende 
direktorat. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har jevnlige møter med prosjektgruppa 
i kommunen, og kobler på aktuelle departement og direktorat i forbindelse med de årlige 
handlingsplanene. Foruten finansiering gjennom øremerking av tilskuddsmidler kan departementene 
og direktoratene bidra med kompetanse, erfaring, kapasitet og kunnskap. Målet er at kommunen 
og relevante direktorat og departement jobber sammen mot felles målsettinger og deler kunnskap 
og kompetanse – med hverandre og med andre kommuner og byer. Et tett samarbeid vil bidra til å 
avdekke barrierer og hindringer i eksisterende lov- og releverk, danne grunnlag for utprøving av ny 
metodikk og måter å jobbe på, og bidra til kunnskapsutvikling og innovasjon innenfor ulike fagfelt. 

Formannskapet samt gruppelederne som ikke sitter i formannskapet utgjør den politiske 
styringsgruppa for områdesatsingen. Det sikrer bred politisk forankring og vil gi god støtte til 
prosjektet. Den politiske styringsgruppa fatter prinsipielle beslutninger, gir styringssignaler og holdes 
jevnlig oppdatert om fremdriften i prosjektet.

Den administrative styringsgruppa ledes av rådmannen ved direktør for samfunn, som 
prosjekteier. Sammensetningen av den administrative styringsgruppa er skreddersydd og tilpasset 
innsatsområdene i områdesatsingen. Intensjonen om tverrfaglighet gjenspeiles i organiseringen 
av prosjektet og sammensetningen av den administrative styringsgruppa. Sammensetningen 
sikrer bred involvering av og forankring hos de kommunale programområdene som blir berørt av 
områdesatsingen.

Den administrative styringsgruppa har det overordnede ansvaret for fremdrift og resultater i 
områdesatsingen. Den vurderer hvilke saker som skal løftes til politisk styringsgruppe, og tar 
beslutninger om prosjektets budsjett. Gruppa skal bidra til integrering mellom prosjektet og 
berørte virksomheter. Den skal sikre effektiv beslutningstaking, herunder etablere forståelse for 
prosjektmodellen. 

Prosjektkoordinator er organisert i virksomhet Knutepunkt Strømsø. Prosjektkoordinator har ansvar 
for å planlegge og gjennomføre prosjektet innenfor de rammene som er gitt fra prosjekteier. 
Ansvaret til prosjektkoordinatoren består i stor grad i å planlegge, delegere oppgaver til 
resten av prosjektteamet, overvåke aktiviteter og fremdrift og styre alle aspekter av prosjektet. 



Prosjektkoordinatoren skal motivere alle involverte til å bidra til å oppnå prosjektets mål innenfor 
definerte krav og forventninger. Koordinatoren utarbeider årlige handlingsplaner sammen med 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet i felles sekretariat, og sørger for tilslutning til planene i 
den administrative styringsgruppa. Prosjektkoordinator har også ansvar for kommunikasjon eksternt 
og internt i prosjektet. Prosjektkoordinator har jevnlige møter og tett kontakt med prosjekteier for 
løpende avklaringer og oppdateringer.

Prosjektgruppe nedsettes formelt i 2021.

Det vil være behov for å opprette arbeidsgrupper til ulike deler av prosjektet. Prosjektkoordinator 
koordinerer dette, og holder administrativ styringsgruppe orientert. Arbeidsgruppene og 
delprosjektene vil variere i omfang, størrelse og varighet, tilpasset oppgaven som skal løses. 
Representanter fra kommunale virksomheter og tjenester vil bli involvert ved behov. Noen 
delprosjekter og tiltak vil det være naturlig å legge direkte til kommunalsjefene og deres respektive 
virksomheter, for å sikre forankring og bærekraftige løsninger. Arbeidsgruppene kan også inkludere 
eksterne aktører, som representanter fra KMD, andre departementer og direktorater, beboere, 
brukere og andre som berøres av prosjektet. 

Det kan opprettes referansegruppe(r) for områdesatsingen eller utvalgte delprosjekter ved behov.

Drammen kommune har opprettet nærutvalg i hver kommunedel. Nærutvalget består av folkevalgte 
og innbyggere i kommunedelen. Fire av innbyggerne representerer utvalgte grupper, og er valgt 
av henholdsvis ungdomsrådet, eldrerådet, rådet for personer med nedsatt funksjonsevne og FAU-
ene i kommunedelen. De resterende fire innbyggerne skal sikre kommunedelens særegenheter, 
for eksempel gjennom foreningstilhørighet, kjennskap til lokalt næringsliv, mangfold eller som 
frittstående ildsjeler. 

Nærutvalgenes viktigste oppgaver og mandat, som beskrevet i reglementet:

• Være en gjensidig informasjons- og kontaktarena mellom folkevalgte og lokalmiljøet. Med 
folkevalgt menes kommunestyret med vararepresentanter.

• Være en lyttepost for lokale ideer og problemstillinger. Befolkningen skal kunne ta initiativ og 
fremme forslag til tiltak av betydning for kommunedelen overfor nærutvalget.

• Sørge for en bred involvering av innbyggerne i kommunedelen. Det skal være enkelt å påvirke 
og interessant å delta. Dette innebærer bl.a. tilrettelegging og gjennomføring av ulike aktiviteter 
for involvering.

Nærutvalget skal involveres i saker som angår kommunedelen - tidlig i prosessen. Nærutvalget 
i kommunedel 7 vil være en naturlig medvirkningsarena for områdesatsingen. I tillegg kan 
nærutvalget gjennom sitt engasjement og sakene de belyser, legge til rette for bredere 
medvirkningsprosesser blant en større del av befolkningen og berørte aktører i området. 
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Finansiering
Områdesatsingen er et statlig-kommunalt samarbeid. De statlige økonomiske rammene for 
områdesatsingen avklares i de årlige budsjettprosessene i staten. Kommunale økonomiske rammer 
avklares i økonomiplan og budsjett.

Drammen kommunes økonomiske bidrag inkluderer blant annet:

• Drift av virksomhet Knutepunkt Strømsø, med om lag 40 ansatte som er viktige aktører i 
gjennomføringen av tiltak og prosjekter i områdesatsingen, særlig i brukerrettede tjenester 
og tjenesteutvikling, samt lokaler som lånes ut gratis til områdesatsingsaktiviteter og 
samarbeidspartnere. Driftskostnader tilknyttet virksomhet Knutepunkt Strømsø (inkl. lønnskostnader) 
beregnes til om lag 38 millioner kroner årlig.

• Drift av andre tjenester i kommunedelen
• Lønnsmidler til ansatte i andre virksomheter som involveres i arbeidet med områdesatsingen
• Drift og vedlikehold av kommunale bygg og anlegg i kommunedelen
• Ombygging av Strømsø skole til kontorbygg, der Knutepunkt Strømsø holder til (ferdigstilt 2019, 

investeringsbudsjett: om lag 140 millioner kroner)
• Oppføring av ny flerbrukshall for Brandengen skole (ferdigstilles i 20201, investeringsbudsjett: 

om lag 60 millioner kroner)
• Drift av satellitt-kulturskole på Brandengen skole (om lag 1.2 millioner kroner per år)
 
Drammen kommune har fortløpende gjort oppgraderinger på offentlige bygg på Strømsø de siste 
årene. Her er de største investeringene:

Prosjekt Beløp År
10350 Marienlyst HOD - Ombygging Strømsø BSS 16 402 922 2019

34007 Drammen Brannstasjon - takomlegging 1 866 670 2019

34008 Drammen Brannstasjon - solceller 851 566 2019

10363 Drammensbadet - Inngangsparti med mer 3 624 473 2019

10216 Schwartz gate 18, boliger for demente - forlik 6 111 930 2019

Evaluering
Levekårsdata fra SSB for tre år (2016, 2018 og 2020) danner nullpunkt for områdesatsingen. 
Det siste datasettet for 2020 publiseres i 2021. 

Det gjennomføres midtveisevaluering av områdesatsingen i 2025. Det vil også gjennomføres 
sluttevaluering av satsingen. 

Det kan bli aktuelt med følgeforskning av hele eller deler av områdesatsingen i løpet av 
tiårsperioden.

En følgeevaluering av piloten virksomhet Knutepunkt Strømsø ble igangsatt i 2020. Den evaluerer 
ledelsesmodellen og organiseringen av virksomheten, hvordan dette legger til rette for samarbeid 
på tvers av tjenester – og med eksterne aktører –, samt effekten på brukerne, som er innbyggerne i 
kommunedelen. Dette knyttes direkte til områdesatsingen, da områdesatsingstiltakene gjennomføres 
av ansatte på knutepunktet, og vil kunne påvirke brukernes opplevelse av tjenesteleveransen.
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