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Innledning: Hvorfor planstrategi? 
Kommunal planstrategi er et (lovpålagt) verktøy for kommunestyret til å drøfte og prioritere 

overordnede planoppgaver i kommunestyreperioden. Ved inngang til en ny kommunestyreperiode, 

skal kommunestyret etter plan- og bygningsloven, med utgangspunkt i en overordnet drøfting av 

kommunens utfordringsbilde, vurdere planbehovet og vedta en prioritering av overordnede 

planoppgaver i 4-års perioden. Dette gjelder for alle kommuner, uavhengig av om det er samme 

kommune som ved forrige periode, eller om det er en ny kommune. Planstrategien har ingen direkte 

rettsvirkning, verken for kommunen eller andre. Planstrategien er ikke en plan, men en arena for å 

drøfte utviklingstrekk og planbehov. Planleggingen skal være behovsstyrt og ikke gjøres mer 

omfattende enn nødvendig. Planleggingen skal være tilpasset kommunens situasjon og utfordringer. 

Kommunen skal ta hensyn til nasjonale og regionale føringer i arbeidet og innhente synspunkter fra 

nabokommuner, og statlige og regionale organer før endelig vedtak av planstrategi. Planstrategien 

skal vedtas senest et år etter at det nye kommunestyret er konstituert. (Plan- og bygningsloven §10-

1). 

Rådmannens forslag til kommunal planstrategi for Drammen kommune 2020-2023 drøfter 

planbehovet og hvordan Drammen bør arbeide med ny felles kommuneplan. I tillegg viser 

planstrategien planbehov for hele kommunestyreperioden med forslag til prioritering av 

planoppgaver for 2020. Forslaget til prioritering er avstemt mot andre viktige oppgaver i 

oppstartfasen av ny kommune, og kommunestyrets vedtak om tiltak og planoppgaver ved 

behandling av Økonomiplan 2020-2024. Videre prioritering av planoppgaver etter kommuneplanens 

samfunnsdel er forutsatt en nærmere prioritering av kommunestyret. Den prioriteringen foreslås å 

inngå som del av Drammens handlings- og økonomiplan 2022-2025. 

Forslag til kommunal planstrategi for Drammen kommune 2020-2023 ble behandlet av 

Formannskapet 13.02.20 og deretter sendt på offentlig høring. Forslag til planstrategi som nå legges 

fram til sluttbehandling er revidert etter høringsinnspill og andre avklaringer i høringsperioden.  
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Etablering av nye Drammen kommune – å gradvis bygge politisk 

plangrunnlag  
I en normalsituasjon vil planstrategiarbeidet omfatte: en vurdering av kommunens utfordringsbilde 

(med fokus på: hva er nytt? hvordan har utviklingen vært siden sist planstrategi ved inngang av 

forrige kommunestyreperiode?), en beskrivelse av kommunens gjeldende plangrunnlag (politisk 

styringsverktøy) og vurdering av hvordan det har fungert, som grunnlag for diskusjon av planbehov 

og prioriteringer av planoppgaver. Ved etablering av en ny kommune, som ennå ikke har et felles 

politisk vedtatt plangrunnlag, er situasjonen en annen. 

Det politiske grunnlaget for etablering av nye Drammen kommune er Politisk Plattform og Veivalg-

prosessen. «Politisk plattform for ny kommune, Svelvik, Drammen og Nedre Eiker» ble vedtatt av 

kommunestyrene i Svelvik, Nedre Eiker og Drammen kommune. Politisk plattform beskriver visjon for 

den nye kommunen, og mål knyttet til sterkere lokaldemokrati, tjenestetilbud og samfunnsutvikling, 

og arbeidsgiverpolitikk for framtida. Dokumentet Veivalg nye Drammen oppsummerer signaler fra 

fellesnemnda etter arbeid med flere strategiske prosjekter for å forberede ny kommuneorganisasjon, 

og ble presentert og drøftet på dialogmøter i kommunedelene og med organisasjoner.  

Gjennom arbeidet med forberedelse til etablering av ny kommune, har den nye kommunens 

utfordringsbilde og mulighet for utvikling av kommunens evne å møte disse utfordringene på, vært i 

fokus. På arbeidsverksteder med fagmiljøene og politikere, og de ulike dialogmøtene med innbyggere 

i ulike deler av den nye kommunen, har mange gode idéer og eksempler blitt presentert og diskutert.    

Strategiske utfordringer og muligheter som er diskutert underveis i disse prosessene, er lagt til grunn 

for den administrative organisering av den nye kommunen. Disse er beskrevet i strategidokumentet 

Veivalg nye Drammen under følgende overskrifter: 

- 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 

Mål og strategier i disse forberedende prosessene (med Fellesnemnda og prosjektorganisasjonen for 

etablering av Nye Drammen) har vært avgrenset til å gjelde den nye kommuneorganisasjonen som 

skal etableres. Det har foreløpig ikke vært utarbeidet planer eller strategier som grunnlag for å gjøre 

politiske prioriteringer (om styringsverktøy/planer) for utvikling av kommunen som 

samfunnsutvikler, ei heller knyttet til utvikling av kommunens drift, eller myndighetsutøvelse . Visjon, 

mål og strategier for kommunen som samfunnsutvikler, organisasjon og myndighetsutøver skal 

utformes i første kommuneplan og andre planprosesser i kommunestyreperioden.  

Nye Drammen kommune sin første Økonomiplan 2020-2024 ble derfor utarbeidet med et 

overordnet perspektiv basert på en videreføring av de tre kommunenes reviderte budsjett etter 1. 

tertial 2019. Et viktig mål i arbeidet med denne første Økonomiplanen var å skape handlingsrom for 

politiske prioriteringer i årene framover, blant annet gjennom å redusere bemanningsplanen med 

100 årsverk (og vurdert mulighet for å på sikt redusere med 50 årsverk til), og dessuten å legge opp 

til samlet driftsreduksjon på 2% pr år over 3 år. Budsjettet er et rammebudsjett. Det var derfor lagt 

opp til at et mer detaljert og konkret budsjettforslag skulle være klart til behandling i juni 2020.  
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Fram mot 1. tertialrapport 2020 og revidert budsjett var det lagt opp en prosess for å undersøke 

virkningen av en samlet driftsreduksjon på 2 prosent eller 150 millioner kroner, innenfor 

tjenesteområdene knyttet til hvert hovedutvalg. I løpet av våren har to forhold tydeliggjort behov for 

ytterligere økonomiske prioriteringer for å sikre økonomisk handlingsrom: 

- Et overforbruk på nær 100 millioner kroner i 2019 i forhold til budsjett, i hovedsak knyttet til 

HSO-tjenester. 

- Covid 19 forventes å gi kommunen både økte utgifter og mindre inntekter.  

Prosessen med arbeidsverksteder og medvirkningsmøter i kommunedelene ble noe amputert 

grunnet pandemi.  

Høringsprosessen 
Etter Formannskapets behandling av forslag til Kommunal planstrategi for Drammen kommune 2020-

2023, 13.02.2020 har høringsutkast til planstrategi vært på offentlig høring. Planstrategien ble i 

denne perioden presentert og diskutert på Regionalt planforum 10.03.2020 der det deltok 

representanter for Viken fylkeskommune, Fylkesmannen i Oslo og Viken, Statens Vegvesen, 

Fiskeridirektoratet og Mattilsynet. Innen høringsfristen var det innkommet 5 høringsuttalelser:  

Drammen idrettsråd  

- er overrasket over det som leses som en fragmentering av kommunens arbeid med folkehelse i 

mange delplaner, og  

- etterlyser sterkere videreført fokus på Aktive lokalsamfunn – for å bidra til livslang idretts- og 

aktivitetsglede, som vil bidra til bedre folkehelse.  

Kommentar: Planstrategiens oppdeling i temaplan-prosesser kan leses som mer fragmentert enn den 

er/var tenkt: Temaplanprosesser igangsatt før samfunnsdelen skal skaffe kunnskapsgrunnlag for 

samordning i samfunnsdelen. Temaplanprosesser etter samfunnsdelen innebærer videre oppfølging 

etter samordnende samfunnsdel. 

Konsekvenser for revidert planstrategi/videre planprosesser: 

- Forslag til planprogram for samfunnsdelen tydeliggjør hvordan sektorovergripende arbeid med 

folkehelse – inkludert «Aktive lokalssamfunn» legges opp i arbeidet med kommuneplanens 

samfunnsdel. 

- Planstrategiens tabell over prioriterte planoppgaver er tydeliggjort i revidert forslag.  

Øvre Eiker kommune ønsker å delta i en diskusjon om  

- Drammen kommunes regionale posisjon og forhold til nabokommunene,  

- samarbeid om areal- og transportplanlegging,  

- næringspolitikk og  

- tjenesteinnovasjon, samt  

- utvikling av interkommunale selskaper. 

Kommentar: Drammen kommune vil samarbeide med både nabokommuner og andre relevante 

aktører i prosesser knyttet til de konkrete temaene som tas opp. Planstrategien drøfter og prioriterer 

planoppgaver i kommunestyreperioden, men beskriver ikke hvilke aktører som skal involveres i hvilke 

prosesser, når og hvordan.   
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Konsekvenser for revidert planstrategi/ videre planprosesser: Samarbeid med nabokommuner og 

andre lokale og regionale aktører forutsettes ivaretatt gjennom de ulike konkrete planprosesser og 

prosjekter uten at det tas inn beskrivelser av når og hvordan i revidert Planstrategi.  

Mattilsynet forventer at  

- sikker leveranse av drikkevann blir naturlig del av temaplan folkehelse og samfunnssikkerhet 

(ikke bare temaplan for kommunal VVA-infrastruktur), og etterlyser henvisninger til EUs 

vanndirektiv og Nasjonale mål for vann og helse (2014), og  

- ber kommunen vurdere å utarbeide spesifikk matjordplan. 

Kommentar: Drammen kommune har et tydeligere fokus på sikker forsyning av drikkevann enn det 

som kom til uttrykk i høringsutkastet til kommunal planstrategi. I helhetlig risiko- og 

sårbarhetsanalyse som ble behandlet av Formannskapet 05.05.2020, og som legges til grunn for 

videre planarbeid er «Forsyning av vann og avløpshåndtering» ett av de 11 kritiske 

samfunnsfunksjonene alle scenarier er vurdert med hensyn på. Videre omhandler to av scenariene 

spesifikt drikkevannforsyning: 16.1 Bortfall av drikkevann i Nesbygda etter brudd på sjøledning 16.2 

Forurensing av drikkevann rammer 30000 innbyggere i Drammen. 

Konsekvenser for revidert planstrategi/ videre planprosesser: 

- Henvisninger til nasjonale og internasjonale føringer tas inn i revidert planstrategi. 

- Helhetlig ROS-analyse, behandlet av Formannskapet 5.5.20 – med vurderinger av hensyn til 

drikkevannsforsyning og samfunnssikkerhet – legges til grunn for videre planarbeid. 

- Tidsplan og innhold i «Temaplan landsbruksnæring, jordvern» er i forslag til planstrategi forutsatt 

avklart ved behandling av økonomiplan/kommuneplanens handlingsdel 2022-25. I revidert 

forslag til planstrategi inngår vurdering av om det skal utarbeides spesifikk matjordplan her.  

Den norske kirke ber om at gravferdsmeldingen fra 2015 revideres ref. gravferdsloven «Kommunen 

skal sørge for tilstrekkelig areal til gravplasser og skal selv, i samarbeid med kirkelig fellesråd, 

regulere slike areal» - for å sikre at det er gode og hensiktsmessige gravplasser for innbyggerne i 

kommunen. 

Kommentar: Vurdering av behov for revisjon av gravferdsmeldingen fra 2015, samt vurdering av 

behov for å sikre nytt areal til gravplasser bør inngå i forarbeidene til kommuneplanens arealdel.  

Konsekvenser for revidert planstrategi/ videre planprosesser: Innspill til forberedelse av 

kommuneplanens arealdel er notert. 

Fylkesmannen i Oslo og Viken har tematiske innspill knyttet til:  

- Samordnet areal- og transportutvikling: I hoved-sak må kommunens utbyggingsmønster styres 

mot utvikling av kompakte tettsteder, slik at arealforbruk og transportbehov reduseres og 

grunnlaget for kollektivtransport, sykkel og gange styrkes.  

- Folkehelsehensyn må inngå som et sentralt element i den generelle samfunnsplanleggingen og 

hensyn til befolkningens helse og trivsel integreres i beslutningsprosesser innenfor alle 

kommunens oppgaver.  

- Det boligsosiale arbeidet bør ses i sammenheng med den generelle boligpolitikken og by- og 

tettstedsutviklingen, og det bør tilrettelegges for variert boligsammensetning.  

- Fylkesmannen ber kommunen vurdere og drøfte behov for kunnskapsgrunnlag knyttet til 

naturmangfold nærmere i planstrategien.  
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- Drammen kommune har store landbruksområder som er viktige for matforsyningen. Kommunen 

bør legge vekt på å opprettholde og øke matproduksjonen ved å bevare kommunens dyrka og 

dyrkbar jord. Føringer for jordvern og matproduksjon må legges til grunn for planarbeid. 

Kommentar:  

Fylkesmannens gir tematiske innspill til både innhold i/retning på kommende planprosesser og 

innspill til kunnskapsgrunnlag for de samme planprosessene: 

- Samordnet areal- og transportutvikling er et naturlig hovedfokus i kommuneplanens arealdel.  

- Folkehelsehensyn som sentralt element i den generelle samfunnsplanleggingen er tydeliggjort i 

planprogram for kommuneplanens samfunnsdel. 

- Innspill til kommuneplanens arealdel og arbeid med «temaplan boligutvikling».  

- Innspill til forarbeider til kommuneplanens arealdel, samt Temaplan naturmangfold og 

naturrestaurering. 

- Innspill til forarbeider til kommuneplanens arealdel samt Temaplan landbruksnæring, jordvern og 

evt. matjord. 

Konsekvenser for revidert planstrategi/ videre planprosesser: Innspillene til kommende planprosesser 

er notert og videreføres til de aktuelle planprosessene.  
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Plansystem og planarbeid i nye Drammen  
Forslag til plansystem for Drammen bygger videre på erfaringer og etablerte styringssystem og 

praksis i de tre kommunene. I tillegg vektlegges funn og anbefalinger i KS-storbyforskningsprosjekt 

om storbyenes samfunnsplanlegging. 

Planlegging som del av kommunens styringssystem: 
Kommunal planstrategi vurderer kommunene sitt planbehov og vedtas hvert 4.år. Figuren nedenfor 

gir en oversikt over planene som inngår i kommunenes plan- og styringssystem: 

 

Figur 1: Kommunens plan- og styringssystem. Kilde: Asplan Viak AS 

Kommuneplanen er det øverste styringsdokumentet i kommunen og kommunens viktigste 

overordnede plan. Den gir langsiktige rammer for utvikling av kommunesamfunnet som helhet og 

forvaltningen av arealressursene i et 10-12 års perspektiv. Den består av en samfunnsdel, en arealdel 

og kommuneplanens fireårige handlingsdel. Den skal gi retning til utviklingen, og andre planer skal 

bidra til å gjennomføre målene den setter. Kommuneplanen er førende for mer detaljerte planer og 

budsjetter. Et viktig prinsipp er at det skal være sterke koblinger mellom samfunnsdel og arealdel og 

samfunnsdel og oppfølgende handlingsdel og økonomiplan. 

Kommuneplanens samfunnsdel er i plan- og bygningslovens §11-2 instituert som kommunens 
viktigste overordnede, strategiske og samordnede plan. Samfunnsdelen har en viktig rolle som 
verktøy for bedre og mer helhetlig planlegging for en bærekraftig samfunnsutvikling, strategisk 
styring, politisk styring og medvirkning. Den viser ønsket utvikling av byen, kommunens langsiktige 
mål og strategier og hvilke utfordringer og muligheter vi står overfor.  
 
Kommuneplanens arealdel omfatter hele kommunen. Den er juridisk bindende og styrer den 
langsiktige arealutviklingen. Arealdelen skal sikre at arealbruken i kommunen bidrar til å nå/bygger 
opp under mål og strategier i samfunnsdelen. Arealdelen består av planbeskrivelse, retningslinjer for  
saksbehandling og plankart med utfyllende bestemmelser. Den er styrende for mer detaljerte 
arealplaner, plan- og byggesaksbehandling.  
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Kommuneplanens handlingsdel er en plan for gjennomføring av kommuneplanens samfunnsdel, 
kommunedelplaner og eventuelt andre planer. Handlingsdelen skal vise hva kommunen vil prioritere 
de fire neste budsjettårene for å nå kommuneplanens mål. Den er et styringsdokument for 
kommunens løpende virksomhet og gir konkrete prioriteringer for sektorene og rulleres årlig.  
 
Økonomiplanen skal omfatte hele kommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt over 
sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver (Kommuneloven § 44). 
Økonomiplanen skal omfatte minst en 4-års periode, og revideres årlig.  
 
Årsbudsjett er en bindende plan for kommunens midler og anvendelse av disse i budsjettåret 
(Kommuneloven § 45). Årsbudsjettet skal konkretisere økonomiplanen og gjelder hele kommunens 
virksomhet. Årsbudsjettet er inndelt i en driftsdel og en investeringsdel og revideres årlig.  
 
Handlings- og økonomiplan vil samle både kommuneplanens handlingsdel, 4-årig økonomiplan og 
årsbudsjett i ett og samme dokument. Kommuneloven av 7.juni 2018 forsterker koblingen mellom 
kommuneplanens samfunnsdel og økonomiplan. Handlings- og økonomiplanen viser hvordan 
kommunalområdene skal følge opp kommuneplanen. I tillegg inneholder det et plan- og 
utredningsprogram som følger opp planstrategien med endelig prioritering av når planoppgavene 
skal gjøres, samt tildeling av ressurser.  
 
Kommunedelplaner kan utarbeides for bestemte områder (areal), tema eller virksomhetsområder. 
De skal følge opp utvalgte mål i kommuneplanens samfunnsdel eller konkretisere arealbruken for et 
avgrenset geografisk område. De har samme juridiske status som kommuneplanen og det er krav om 
å følge plan- og bygningslovens bestemmelser om planprogram og planprosess. Det er i tillegg krav 
om å ha en handlingsplan med årlig rullering.  
 
Reguleringsplan er en arealplan for et avgrenset område. Planen består av et arealkart med 
tilhørende bestemmelser som angir bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser. Alle 
forslag til planer etter loven skal ved offentlig ettersyn ha en planbeskrivelse som beskriver planens 
formål, hovedinnhold og virkninger, samt planens forhold til rammer og retningslinjer som gjelder for 
området. Reguleringsplan kan utformes som områderegulering eller detaljregulering:  

- Områderegulering er en kommunal reguleringsplan som brukes der det er krav om slik plan i 
kommuneplanen, eller kommunen finner at det er behov for å gi mer detaljerte områdevise 
avklaringer av arealbruken. Dette er nyttig når det er behov for å fastsette overordnede 
strukturer i områder, som bygges ut gjennom små, private detaljreguleringer. 
Områderegulering utarbeides av kommunen. Kommunen kan likevel overlate til andre 
myndigheter og private å utarbeide forslag til områderegulering.  

- Detaljregulering er en detaljert reguleringsplan for et begrenset område, og er ofte knyttet til 

konkrete utbyggingsprosjekter. Både kommunen og private kan utarbeide detaljregulering, 

men disse utarbeides som oftest av private aktører. 

System og struktur for tematisk samfunnsplanlegging 
Definisjoner og behandling av temaplaner  
I tillegg til kommuneplan, økonomiplan og arealplaner utarbeider kommunen en rekke 
plandokumenter, som temaplaner, handlingsplaner, ulike strategidokumenter, behovsplaner og 
utredninger. Disse planene omhandler tema der det vurderes mer hensiktsmessig at disse fremmes 
uten omfattende prosesskrav etter plan- og bygningslovens bestemmelser. Dette kan være 
hensiktsmessig der tema, interessegrupper og medaktører er klart begrenset og definerte. Planene 
inneholder mer detaljert planlegging for et fagområde eller et eller flere virksomhetsområder eller 
følger opp og utdyper overordnede mål og satsinger i kommuneplanen. Gjennom arbeid på tvers av 
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virksomhetsområder, forebyggende innsats, digitalisering, effektivitet og innovasjon kan kommunen 
bedre ressursbruken og utnytte felles kompetanse i kommunen.  
 
For noen samfunnstema vil det være behov for en overordnet strategi og flere underliggende 
temaplaner og handlingsplaner, for andre kun en temaplan eller direkte oppfølging gjennom 
handlingsplaner. I tillegg behandling av rene kunnskapsgrunnlag være et nyttig verktøy for politisk 
debatt om komplekse samfunnsutfordringer.  
 
Det er viktig å ha klare definisjoner for å kunne ha system og effektivitet i samfunnsplanleggingen på 
tema- og virksomhetsnivå. En mer entydig definisjon av plantyper kan gi mer effektivitet i 
planprosesser og lette diskusjonene omkring hva slags planverktøy som er det mest nyttige grepet 
for å løse den aktuelle utfordringen.  
 
Følgende definisjoner legges til grunn for planlegging i nye Drammen:  
Kunnskapsgrunnlag brukes når kommunen vil drøfte og belyse en sak innenfor enkelte fagområder 

som er viktig for utvikling av kommunen, uten at det knyttes til forslag til mål, strategier eller tiltak.  
 

Strategi skiller seg fra plan ved at den ikke har tiltak. Strategiene vil normalt være mer overordnet 
enn temaplaner fordi de ikke utvikler tiltak og skal vise retning for ønsket utvikling.  

Temaplan er det mest omfattende planverktøyet, og skal både ha mål og tiltak, og kan ha strategier 
og/eller satsingsområder. Temaplan vil gjennom å definere tiltak ha mer direkte økonomiske 
konsekvenser enn strategiene.  
 
Handlingsplan er definert som en plan som bare omhandler tiltak for oppfølging av en vedtatt 
strategi eller plan, eller deler av disse. Eller det kan gjelde oppfølging av samfunnsområder der 
utfordringer og mål er klarlagt gjennom politiske vedtak eller andre overordnede føringer, f.eks. 
kommuneplanens samfunnsdel eller deler av denne.  
Handlingsplaner vil derfor i hovedsak vedtas av hovedutvalg eller formannskap. Enkelte 

handlingsplaner som barnehage- og skolebehovsplan revideres årlig som del av handlings- og 

økonomiplanprosessen 

Utfordringsbildet for kommunen skal utarbeides årlig. Det tar for seg status og utviklingstrekk for 
viktige tema innenfor samfunns- og arealutvikling. Utfordringsbildet gjøres tilgjengelig og er 
bakgrunnsdokument for handlings- og økonomiplanen, kommunal planstrategi og kommunens 
overordnete planarbeid. Hvert 4. år, i forkant av arbeid med kommunal planstrategi, skal 
dokumentet inneholde en oppdatert folkehelseoversikt slik Folkehelseloven §§5 og 6 stiller krav om.  
 
Organisering av planarbeid  
Planarbeid i nye Drammen organiseres som prosjekt. Planarbeidet skal følge en fast bestillingsrutine 
som klargjør hvilken plantype og styringsprosess og ansvarslinjer som skal gjelde for planarbeidet. 
Dette utdypes i egen prosjektbeskrivelse der mandat, organisering og ressursbruk blir avklart samt 
hvordan/ hvem som skal følge opp planene etter vedtak i kommunestyret.  
 
Oppfølging og gjennomføring av planer  
For å sikre bærekraftig kommunal økonomi og at planer får reell betydning, er det avgjørende at 
kommunen har system som sikrer økonomisk inndekning. Dette gjelder både rutiner for hvordan 
planoppgaver blir prioritert, og hvordan tiltak og ressursbruk blir prioritert i kommunens 
økonomiplan eller annen finansiering. Et viktig moment, uavhengig av prosess og planform, er derfor 
at tiltak som foreslås i de ulike tema- og handlingsplaner ikke er endelig prioritert før de inngår i 
kommunens handlings- og økonomiplan.  
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Erfaringsmessig kan det være krevende å integrere tematiske handlingsplaner i handlings- og 
økonomiplanen i ettertid. Det er derfor ønskelig at mål og strategier i vedtatte temaplaner følges 
direkte opp i årlig handlings- og økonomiplanarbeid. Dette sikrer at det settes av ressurser til 
oppfølgingen av vedtatte planer.  
Planoppgaver som er prioritert i kommunal planstrategi får endelig prioritering og tildeling av 
ressurser gjennom et oppfølgende planprogram som inngår i årlig handlings- og økonomiplan.  
 
Lett tilgjengelige informasjon om kommunes planer  
Nye Drammen skal kjennetegnes av åpenhet og transparens i både administrative og politiske 

prosesser, slik at innbyggerne kan følge med på hva som bestemmes og hvorfor. Det foreslås å 

utvikle en digital løsning hvor alle planer gjøres tilgjengelig så snart de er vedtatt. Og at det gjøres slik 

at planer vises i et tydelig planhierarki som gjør det lett for publikum og andre brukere å finne fram 

og se hvordan de ulike plandokumentene henger sammen. I tillegg foreslås det å bruke kommunens 

kommunikasjonskanaler aktivt gjennom hele planprosessene. 
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Planstatus – de tre gamle kommunene 
Gjeldende kommuneplaner for Svelvik, Drammen og Nedre Eiker ble utarbeidet i 

kommunestyreperioden 2011-2015, etter en periode med økt arbeidsinnvandring (etter utvidelsen 

av EU), sterkere sentralisering og økt flyttedynamikk. Tilgjengelige befolkningsprognoser i 2011 

varslet om sterkt vekstpress, særlig i sentrale deler av Oslofjordregionen. Alle de tre gjeldende 

kommuneplanene har hovedfokus på hvordan kommunene på kort og lang sikt skal møte den 

ventede befolkningsveksten på en bærekraftig måte: gjennom samordnet areal- og 

transportplanlegging, fokus på folkehelse, klima og miljø, samt økt kvalitet og effektivitet i 

tjenesteproduksjonen.  

I kommunestyreperioden 2015-2019, mens arbeidet med å forberede etablering av ny kommune har 

pågått, har ingen av de tre kommunene gjort noe med kommuneplanene sine (med unntak av en 

mindre oppdateringer av en bestemmelse til kommuneplanens arealdel i Nedre Eiker) . Kommunenes 

samfunnsplanlegging har i denne perioden videreført mål og strategier i de langsiktige 

kommuneplanene gjennom arbeid med temaplaner, strategier og handlingsplaner rettet mot 

folkehelse, kultur og fysisk aktivitet, tjenesteutvikling for å møte velferdsutfordringer, digitalisering, 

kvalitet i utdanningsløpet, samt mer systematisk utvikling av kommunens samhandling med frivillige.   

De tre kommuneplanenes arealdeler er alle vedtatt i 2015. De er ulike med hensyn til hvordan de er 

utformet som styringsverktøy; både med hensyn til detaljering og plankrav, og ved at de stiller ulike 

materielle krav til ny bebyggelse. Inntil det er utviklet og vedtatt en ny felles kommuneplanens 

arealdel, vil behandling av plan- og byggesaker skje etter arealdelene fra 2015. Alle tre arealdelene 

er utarbeidet med en planreserve for 1,5% årlig befolkningsvekst. I perioden etter at de ble vedtatt 

har befolkningsveksten vært vesentlig lavere enn det, cirka 0,5%. Det innebærer at planreserven 

(utbyggingsreserven) i arealdelene vil være tilstrekkelig for en mye lenger tidsperiode enn det som 

ble lagt til grunn da planene ble vedtatt. 

De tre tidligere kommunene brede portefølje av vedtatte temaplaner innenfor ulike områder av de 

tidligere kommunenes samfunnsplanlegging utgjør et viktig erfaringsgrunnlag ved utvikling av nye 

planer.  
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Nasjonale og regionale rammer for planleggingen 
I Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023 (vedtatt ved kgl.res. 

14.05.19) forventes FNs bærekraftsmål 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 

Det pekes på at etablering av nye, større kommuner gir mulighet for å skape mer robuste kommuner, 

som skal være bedre rustet til å håndtere framtidens velferdsoppgaver. Kommunene forventes å ta 

et mer aktivt ansvar for å mobilisere og samordne andre aktører i lokal samfunnsutvikling (frivillige, 

private og offentlige, regionale og statlige aktører). Kommunene forventes videre å begrense sin 

planinnsats til prioriterte planoppgaver, og legge opp til planprosesser og et plansystem som gir mer 

effektiv politisk styring av kommunen over tid. Dette gjennom mermedvirkning, planprosesser som 

gir tydeligere avklaringer, og et mer tydelig og effektivt styringssystem som gir god 

styringsinformasjon og mulighet for oppfølging og analyse som grunnlag for justeringer underveis.  

Andre viktige nasjonale og regionale føringer følger av bl.a.:  

• Meld. St. 18 (2016-2017): Bærekraftige byar og sterke distrikt  

• Meld. St. 33 (2016-2017): Nasjonal transportplan 2018-2029, herunder nullvekstmål for trafikk i 

byregionene (Byvekstavtaler).  

• Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014)  

• Meld. St. 14 (2015-2016): «Natur for livet – Norsk handlingsplan for naturmangfold» 

• Meld. St. 18 (2015-2016): «Friluftsliv – Natur som kilde til helse og livskvalitet» 

• Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning i kommunene (2018)  

• Flere år-flere muligheter, Regjeringens strategi for et aldersvennlig samfunn 

• Meld. St. 15 (2017-2018) «Leve hele livet- en kvalitetsreform for eldre»  

• Bolig for velferd- nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014-2020)  

• Prop. 96 S (2016–2017) Endringer i kommunestrukturen  

• Kommunal planstrategi og forholdet til kommunereformen, 29.04.2015  

• Meld. St. 8 (2018-2019) «Kulturens kraft – Kulturpolitikk for framtida» 

• Meld. St. 13 (2018-2019). «Muligheter for alle – fordeling og sosial bærekraft». 

• Nasjonale mål for vann og helse (2019)  

 

• Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling i Buskerud, 2017 

• Regional plan for areal- og transport i Buskerud, 2017 

• Vedtatt regional planstrategi for Buskerud, 2017-2020 (2016) 

• Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken for planperioden 2016-2021. 
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Overordnet utfordringsbilde – fokusområder 

Bærekraftig velferdssamfunn og sosial bærekraft:  
Aldersfordeling: Statistisk sentralbyrå sine nye prognoser for befolkningsutviklingen i Drammen fram 

mot 2040 viser at Drammenssamfunnet må forberede seg på at andelen alderspensjonister vil øke 

raskere enn antall i yrkesaktiv alder, noe som vil øke den årlige forsørgerbyrden for den yrkesaktive 

delen av befolkningen. En sterk økning i andelen innbyggere over 80 år vil også gi varige endringer i 

sykdomsbilde, med økt forekomst av sammensatte lidelser og aldersrelaterte sykdommer. Både det 

at en relativt sett mindre andel yrkesaktive vil kunne bidra til skatteinngang og arbeidsinnsats , og det 

at en relativt større andel eldre innbyggere vil kunne trenge omsorg og bistand, utfordrer 

velferdssamfunnets bæreevne.  

 

Redusert netto innflytting: I de gjeldende kommuneplanene for de tre gamle kommunene er det lagt 

til grunn forventet befolkningsvekst på 1,5% pr år, mens den reelle befolkningsveksten i årene som 

har gått siden de ble vedtatt i 2015, har vært cirka 0,5%. Det at befolkningsveksten er blitt vesentlig 

lavere enn forventet i denne perioden er ikke unikt for Drammen, men felles for store deler av 

landet. Særlig byområder som scoret høyt på SSBs sentraliseringsindeks, og som hadde vesentlig 

større befolkningsvekst enn boligproduksjonen skulle tilsi i årene etter utvidelse av EU, har hatt en 

markert nedgang i befolkningsvekst de siste fem årene. Sammenliknet med andre kommuner i 

regionen, som scorer lavere på SSB sin sentraliseringsindeks har de tre kommunene som inngår i 

Drammen kommune har hatt en lavere netto innflytting senere år. Redusert netto innflytting av 

særlig innbyggere i yrkesaktiv alder (med og uten barn) bidrar til å forsterke utfordringene knyttet til 

framtidig alderssammensetning. 

Endringene i befolkningens alderssammensetning vil innebære at behovet for nye skole - og 

barnehagebygg stagnerer, samtidig som behovet for omsorgsinfrastruktur øker.  
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Barn i lavinntektshusholdninger og fare for utenforskap 
Sosial ulikhet i helse og levekår representerer en nasjonale utfordring. Levekårs- og 

folkehelseutfordringer er ofte kumulative – de forsterker hverandre negativt – både på individnivå, 

områdenivå og samfunnsnivå. Med «utenforskap» refereres her til at grupper og områder med 

opphopning av levekårsulemper knyttet til lav inntekt, manglende tilknytning til arbeidsliv, folkehelse 

mv. har økt risiko for oppleve utfordringer knyttet til tilgang på sosiale arenaer, aktiviteter og 

deltakelse i samfunnet, noe som igjen øker risikoen for marginalisering.  

På landsbasis er det knyttet bekymring til økningen i andel barn (personer 0-18 år) som lever i 

husholdninger med lavinntekt (under 50% av meridianinntekt). Særlig betraktes andelen barn som 

lever i husholdninger med vedvarende lavinntekt som en utfordring fordi det påvirker barnas 

mulighet til å delta i aktiviteter og utvikle egne livsmuligheter. 

 

De tre tidligere kommunene som inngår i Drammen kommune har ulik gjennomsnittsscore på denne 

indikatoren: På en liste over kommuner med hhv. høyest og lavest andel plasseres tidligere 

Drammen kommune på plass #55 med 10,7%, mens Nedre Eiker og Svelvik deler plass #292 med 

5,2% hver, dvs. nær meridiankommunen, dvs. tidligere Drammen ligger signifikant over, mens Nedre  

Eiker og Svelvik ligger på landsgjennomsnittet. Husholdninger kan ha lavinntekt en kortere periode av 

ulike grunner (tap av jobb, samlivsbrudd, studier mv.). Faglig og politisk er det særlig fokus på 

husholdninger med vedvarende lavinntekt (vedvarende – over mer enn 3 år): 
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Andelen barn i husholdninger med lavinntekt varierer imidlertid mye mellom ulike geografiske 

områder innenfor både den nye kommunen og de gamle kommunene, og disse utvikler seg også 

ulikt: Det høye nivået i gamle Drammen ligger i underkant av nivået i Oslo kommune, og i overkant av 

nivået av andre byer i Oslofjordregionen, mens bydelene Alna (Groruddalen) og gamle Oslo har 

vesentlig høyere andel. I Svelvik kommune har andelen barn i lavinntektshusholdninger øk t, mens 

nivået har stabilisert seg i gamle Drammen kommune.  

Den økende andelen barn i lavinntektshusholdninger er en nasjonalt prioritert utfordring fordi den 

representerer økt risiko for marginalisering. Lavinntektshusholdninger med barn er ulike både mht. 

hvordan de er sammensatt og hva som er årsaken til at de har lav inntekt: eneforsørger, enslig 

forelder, mange barn, lav lønn tross fulltidsarbeid, deltidsarbeid, manglende tilknytning til 

arbeidslivet og ulike grunner til det (utdanningsnivå, kvalifikasjoner, helse, kapasitet, kort botid i 

Norge osv.), og hvilke utfordringer det medfører. 

Andelen barn som bor trangt er også høyere i tidligere Drammen enn i landet som helhet. Andelen 

ungdommer som svarer at de er fornøyd med tilbudet av møteplasser der de kan treffe andre unge 

på fritida er lavere i alle de tre kommunene i Drammen enn i landet som helhet. Det er høyere frafall 

i videregående skole i Drammen og Nedre Eiker, enn i landet for øvrig. Ungdommene i tidligere 

Drammen er mindre fysisk aktive enn i Svelvik og Nedre Eiker, som er på nivå med landet for øvrig. I 

Svelvik og Nedre Eiker er andelen ungdom som daglig bruker over 4 timer skjermtid på fritiden 

høyere enn i tidligere Drammen og resten av landet. Forventet levealder i (nye) Drammen er under 

landsgjennomsnittet (for menn i Drammen og Svelvik, og for kvinner i Nedre Eiker).  

Folkehelse og levekår 
Kommunens folkehelsearbeid skal ta tak i faktorer som påvirker hele befolkningen eller grupper av 

befolkningen. Folkehelsearbeidet skal fremme helse og forhindre at sykdom og helseproblemer 

oppstår, før det oppstår økt helserisiko eller behov for behandling.  Folkehelsearbeid er 
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tverrsektorielt og handler overordnet sett om å forebygge dårlig helse og fremme god livskvalitet. 

Gode levekår, god helse, livskvalitet og trivsel henger sammen og må ses i sammenheng. Oppdatert 

folkehelsestatus for nye Drammen viser noe ulike tall for de tre kommunene, men hovedtendensene 

er sammenfallende. 

Statistikk fra Folkehelseinstituttet og Statistisk sentralbyrå viser at Drammen har en høyere andel 

innbyggere med folkehelserelaterte utfordringer sammenliknet med landet som helhet. Det er 

utfordringer knyttet til kvinners yrkesdeltakelse og andel deltidsansatte. Det er høyere andel unge 

(20-29 år) som lever på stønad enn i resten av landet, andelen arbeidsledige er noe høyere enn 

landsgjennomsnittet, men andelen arbeidsledige er nokså likt fordelt mellom kvinner og menn.  

Andelen av befolkningen mellom 30 og 39 med videregående skole eller høgskole som høyeste 
utdanningsnivå i hele landet var i 2018 på 81 prosent. Tilsvarende tall for de tre tidligere kommunene 
var Drammen – 77 prosent, Nedre Eiker 75 prosent, Svelvik 74 prosent. En høy andel unge faller ut av 
videregående opplæring. I 2018 var andelen som droppet ut av videregående opplæring i hele landet 
på 21 prosent. Tilsvarende andel i de tre tidligere kommunene var Drammen – 26 prosent, Nedre 
Eiker – 24 prosent, Svelvik – 20 prosent 
 

Sysselsettingsandelen påvirker mange forhold knyttet til helse og velferd (folkehelse, inkludering, 

samfunnsdeltakelse, sosial og økonomisk bærekraft).  

  
Det er noe lavere sysselsettingsgrad i Drammen enn i landet totalt, men Drammen ligger på nivå med 

meridiankommunen. I 2018 var sysselsettingsandelen i Norge 50,64% (landsgjennomsnitt), og 

49,22% for meridiankommunen i Norge. De tre gamle kommunene som inngår i Drammen kommune 

ligger alle tre ganske nær meridiankommunen, eller «midt i» en liste over landets kommuner fra hhv 

høyest og lavest sysselsetting: tidligere Drammen på plass nummer #237 med 48,9%, Nedre Eiker 

#197 med 49,7% og Svelvik #270 med 48,3%. Datagrunnlag: SSB, prosentvis andel innbyggere i 
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alderen som er sysselsatt. Dette er imidlertid gjennomsnittstall for hele de tidligere kommunene. 

Sysselsettingsandelen er også ulikt fordelt mellom ulike områder i Drammen kommune.  

Gitt den nye kommunenes sentralitet, og mangfoldige næringsstruktur, antas det å være potensial 

for høyere sysselsettingsandel: SSB sine beregninger av kommunenes «sentralitetsindeks» rangerer 

kommuner etter hvor mange arbeidsplasser og hvor mange slags servicetilbud innbyggerne i hver 

grunnkrets i kommunen kan nå innenfor en gitt reiseavstand. Tidligere Drammen kommune er her 

rangert i kategori 1 (høyest), mens Nedre Eiker er i kategori 2 og Svelvik i kategori 3: 

 

Næringsutvikling og verdiskaping: 
Den nye kommunen har en mer mangfoldig næringsstruktur enn de tre tidligere kommunene. 

Egendekningen av arbeidsplasser i kommunen er pr i dag ca. 97% (noe som innebærer at det er litt 

flere som pendler ut av enn inn til kommunen). Kommuner med egendekning over 100% er gjerne 

sentralkommuner i byregioner. Økt variasjon i type arbeidsplasser er av stor betydning, for blant 

annet å kunne legge til rette for at flere kan kvalifiseres til arbeid.  

Utviklingen i antall arbeidsplasser er konjunkturavhengig, og varierer fra år til år, men påvirkes også 

av kommunens næringspolitiske arbeid. I 2018 (siste tilgjengelige måling) var landsgjennomsnittet for 

Norge 2,15%, mens meridiankommunen hadde 1,77%. Figuren under viser en rangering av 

kommunene fra #1 med høyest vekst, til #422 med lavest vekst. Alle de tre tidligere kommunene i 
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Drammen hadde høyere arbeidsplassvekst enn mediankommunen: Svelvik #123 med 3,05%, Nedre 

Eiker #157 med 2,4% og tidligere Drammen #196 med 1,96%.  

 

 

Forskning viser at forutsigbare rammevilkår er det viktigste virkemiddelet for at kommunen skal bli 

betraktet som en næringsvennlig kommune. Dette er av stor betydning når bedrifter velger hvor de 

skal etablere seg, utvide allerede etablert virksomhet, eller starte nye virksomheter. For at Drammen 

kommune skal fungere som en godt koordinert, imøtekommende og profesjonell samarbeidspartner 

for næringslivet, er det behov for at den nye kommunen utvikler en samordnet næringspolitikk .  

 

Klima og miljø: 
Kommunens klima- og miljøpolitikk kan ta fatt i ulike aspekter av kommunens virksomhet, og 

innebære ulike former for politisk styring: 

- Kommunens egen drift: En rekke faktorer i kommunens tjenesteutøvelse påvirker klima og 

miljø: Anskaffelser, forbruk, transport, mat, bygningsdrift (bl.a. energi), bygge- og 

anleggsvirksomhet, avfallshåndtering med mer. Rammebetingelser kan fastsettes politisk 

gjennom planer, basert på faglig beslutningsgrunnlag og prosess, som rådmannen etter 

vedtak implementerer og følger opp i relevante virksomheter/styringsmodell.  

- Kommunesamfunnet (areal- og transportpolitikk, næringspolitikk, tilskuddsforvaltning, 

myndighetsutøvelse, eierstrategier, deltakelse i samarbeid med andre aktører). Politiske 

føringer (vedtatt etter prosess og på bakgrunn av faglig kunnskapsgrunnlag) legges til grunn 

for tiltak og tilpasninger av innbyggeres handlinger i lokalsamfunnet.  Klimaregnskap for 

kommunesamfunn omfatter normalt utslipp innenfor kommunens grenser, ikke det totale 

klimaavtrykket av innbyggernes aktiviteter (som gir utslipp både innenfor og utenfor 

kommunens grenser). Begge aspektene kan imidlertid være gjenstand for kommunal innsats 

og tiltak.  
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Miljøstyring- og oppfølging av kommunen kan foregå på ulike måter, samtidig, eller hver for seg: 

- Inngå i kommuneplan, økonomiplanen og økonomiplanoppfølgingen, med spesifiserte mål og 

resultatoppfølging for de enkelte tjenesteområder, 

- Inngå som del av kvalitetssikringssystemer, og oppfølging/rapportering.  

Disse to vil tydeliggjøre de ulike kommunalsjefer og øvrige lederes ansvar for å ivareta klima- og 

miljøhensyn innenfor sine områder. 

- Klimaregnskap - omfatter kun klimagassregnskap, ikke andre miljøtema, og innebærer en 

kompleks beregningsjobb med store usikkerheter. Klimaregnskap omfatter kun 

klimagassregnskap, ikke andre miljøtema og innebærer en kompleks beregningsjobb med 

store usikkerheter. Klimaregnskap kan omfatte kun direkte utslipp (scope 1), indirekte utslipp 

fra energiforsyning (scope 2), og indirekte utslipp knyttet til kjøp av andre varer og tjenester. 

Klimaregnskap etter scope 2 og 3 baseres normalt på estimater. Det innebærer at det er mer 

arbeid og mer usikkerhet knyttet til å gjennomføre klimaregnskap etter scope 2 og 3 enn 

etter scope 1.  

- Egen miljø-/klimaplan, med eget system for oppfølging av utvalgte indikatorer/tiltak (evt. 

som temaplan/handlingsplan som supplerer kommuneplan/økonomiplan) 

Klimaendring, flom og overvannshåndtering: Klimaprofil Buskerud, utarbeidet av Norsk 

klimaservicesenter i 2017, viser at det er økt sannsynlighet for mer intens og hyppigere, kraftig 

nedbør. Det ventes flere og større regnflommer, og økt fare for jord-, flom- og sørpeskred som følge 

av økte nedbørsmengder. Som følge av havnivåstigning forventes stormflonivået å øke. Det er også 

vurdert mulig økt sannsynlighet for tørke om sommeren, kortere isleggingssesong, hyppigere 

vinterisganger, og økt erosjon som følge av kraftig nedbør og økt flom i bekker elver kan utløse flere 

kvikkleireskred. 

Klimagassutslipp i Drammen 

 

Kilde: SSB: utslipp av klimagassene CO2, metan (CH4), og lystgass (N2O) i Co2-ekvivalenter fordelt på 

ulike sektorer, 2017. Mesteparten av klimagassutslippene i Drammen kommune kommer fra 

veitrafikk. 

Dataene viser kun direkte utslipp innenfor kommunens grenser. Ikke indirekte utslipp, dvs. utslipp 

som skjer i andre deler av verden når det produseres varer, tjenester og energi som forbrukes i 

Drammen, eller av drammensere: En utenlandsk dieselbil som kjører gjennom kommunen telles med 
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som del av veitrafikken. En drammenser som drar på ferie med bobilen sin telles kun for kjøringen 

hjemmefra til kommunegrensen.  

Sektorfordelte tall gjør det mulig å overvåke utslippene i ulike sektorer i kommunen, og kan derfor gi 

et mer nyansert bilde av utviklingen i klimagassutslipp, mulige tiltak og effekten av dem.  

 
I perioden 2009-2017 har klimagassutslippene, og sammensetningen av dem variert noe fra år til år, 
men totalt viser tallene ingen klar tendens til verken total økning eller reduksjon (variasjonene er 
innenfor det som kan tolkes som tilfeldig variasjon): 
 

 
Den eneste sektoren der tallene viser en utviklingstendens, er veitrafikksektoren der reduksjonen i 
klimagassutslipp kan knyttes til en stabilisering i veitrafikken, økning i kjøretøy som går på 
biodrivstoff og økt andel el-biler: 
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Klimautslipp knyttet til veitrafikk har tett sammenheng med politikkområder som også berører 
folkehelse, attraktivitet mv.: Samordnet areal- og transportplanlegging er en viktig forutsetning for å 
utvikle et attraktivt byområde. Staten har fastsatt et nullvekstmål for biltrafikken i byområdene. 
Tidligere Drammen og Nedre Eiker har sluttet seg til nullvekstmålet gjennom 
Buskerudbysamarbeidet. Målet er dels begrunnet i at veitrafikken bidrar betydelig til nasjonale 
klimagassutslipp, og dels i lokale behov og utfordringer i byområdene. Areal- og transportpolitikken 
skal bidra til å løse mange ulike utfordringer. 
 
Transportnettet må ha tilstrekkelig kapasitet til å unngå kødannelse og store forsinkelser for person- 
og næringstrafikk. Drammen er et vekstområde. Befolkningsveksten har avtatt noe de seneste årene, 
men er fortsatt stor nok til at transportsystemet må rustes til å håndtere en befolkningsøkning. Dette 
kan løses ved å bedre kapasiteten på ulike transportformer (vei, kollektiv og gange/sykkel), og/eller 
ved å redusere transportbehovet.  
 
Transportsystemet må utvikles slik at miljøkvaliteter i bolig- og bymiljøet ivaretas. Bolig- og 
sentrumsområder som er utsatt for støy, luftforurensning og trafikkfare har lavere attraktivitet enn 
andre områder. Privatbiltransport krever også mye areal, både til selve veinettet, og til parkering av 
biler. Når køproblemer oppstår vil en del av trafikken søke å finne nye veier utenom hovedvein ettet. 
Dette kan blant annet gå utover boliggater. 
 
Det er utført reisevaneundersøkelser i 2014 og 2018. For Buskerudbyen (kommunene Nedre Eiker, 
Drammen, Lier og Øvre Eiker) viser undersøkelsen blant annet denne utviklingen fra 2014 til 2018:  

- Sykkelandelen av totalt antall reiser har økt fra 3 % til 4 % 
- Kollektivandelen av totalt antall reiser har økt fra 8 % til 10 %  
- Bilførerandelen av totalt antall reiser har sunket fra 60 % til 56 %    
- Andelen som bor i husstander uten tilgang til bil har økt fra 8 til 12 %  

Resultatene fra reisevaneundersøkelsene understøttes av at trafikktellinger på veinettet viser 
stabilisering av veitrafikken, og at tall fra kollektivselskapene viser økte passasjertall i samme 
tidsperiode. Denne utviklingen faller i tid sammen med at en stor andel av nybygde og ferdigstilte 
boliger er lokalisert i sentrumsnære områder og områder med god kollektivdekning. De som flytter 
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inn i disse boligene vil som oftest ha lavere behov for å bruke privatbil i det daglige. Buss- og 
togtilbudet har også blitt bedre, noe som sannsynligvis har bidratt til dreiningen i transportbruk.  
 
Ansvaret for transportsystemet i byområdet er delt mellom kommunen for kommunale veier og 
gater, fylkeskommunen for fylkesveier og kollektivtrafikk, og staten for riksveier og jernbane. Da 
Buskerudbysamarbeidet ble etablert, var mye av hensikten å oppnå en mer samordnet utvikling av 
de ulike delene av transportsystemet på tvers av etats- og kommunegrenser, og å koordinere 
transportutvikling bedre med arealutvikling.  
 
Areal- og transportplanleggingen i Buskerudbyområdet har de siste årene, frem til våren 2019, tatt 
utgangspunkt i at det skulle etableres en bompengefinansiert Buskerudbypakke 2 for å nå målene 
knyttet til by- og regionvekst, nullvekst i biltrafikk, trafikkavvikling og by- og bomiljø. Etter at 
Buskerudbypakke 2 ble skrinlagt, må en søke å finne andre virkemidler til å løse utfordringene, så 
langt dette er mulig. 
 

Digitalisering, effektivitet og innovasjon: 
Digitalisering er den mest omfattende teknologiske trenden i vår tid og preger de fleste 

samfunnsområder. Digitalisering forandrer vår måte å kommunisere på, være familie på, organisere 

livene og drive forretning på. Kommunikasjon er mindre stedsavhengig, tilgangen til informasjon er 

nærmest ubegrenset, robotisering erstatter og skaper arbeidsplasser. Arbeidsstyrken har nye krav og 

forventinger til arbeidsinnhold og arbeidssted. Konkurransen om både arbeidsplasser og arbeidskraft 

øker.  

Innbyggernes forventninger, potensialet for økt kvalitet i tjenestene, krav til effektivitet og knapphet 

på ressurser stiller store krav til utvikling av organisasjonen. En rekke grep ble gjort ved utviklingen av 

organisasjonsmodell for den nye kommunen. Modellen forventes å bidra til et godt strategisk blikk, 

et utvidet og godt samarbeid på tvers av fag og organisasjonsenheter, og stor grad av 

organisasjonslæring. 

Rådmannen har høye ambisjoner om innovasjon som vil stille store krav til organisasjonen, og særlig 

tro på at digitalisering vil være et nyttig virkemiddel for å utvikle tjenester og arbeidsprosesser. Blant 

annet derfor er det foreslått at en digitaliseringsstrategi fremmes for kommunestyret til behandling i 

2020. I denne sammenhengen er det viktig å påpeke en risiko ved å ha en separat 

digitaliseringsstrategi. Risikoen er at strategien utvikles uavhengig av tjenesteutviklingen, at man 

tenker at digitalisering er ivaretatt, og dermed at man ikke i tilstrekkelig grad vurderer digitalisering 

som et sentralt virkemiddel når tjenesteutvikling står på agendaen. Det vil derfor bli lagt vekt på å 

utarbeide en overordnet og prinsipiell digitaliseringsstrategi, som i størst mulig grad legger vekt på 

digitalisering som et virkemiddel i utviklingen av samfunnet, tjenester til innbyggerne, og for økt 

intern effektivitet. 
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Prioritering av planbehov 
Vurdering og prioritering av kommunens planbehov må ta utgangspunkt i kommunens situasjon og 

utfordringsbilde, og prioritere slik at planarbeidet blir mest mulig effektivt og behovsstyrt. 

Situasjonen ved etablering av en ny kommune skiller seg fra normalsituasjonen der en kommune skal 

vurdere behovet for justering av eksisterende planverk opp mot ytre og indre endringer i 

utfordringsbildet, på to vesentlige måter: 

• Den nye kommunen er både større og mer kompleks enn noen av de tre gamle kommunene. 

Dette gir utfordringer knyttet til lokalkunnskap, behov for en mer kunnskapsbasert tilnærming til 

geografisk variasjon i utfordringer internt i kommunen, og samordning av politikkområder for å 

møte sammensatte, langsiktige utfordringer. I arbeidet med å forberede etablering av den nye 

kommunen, har det vært pekt på mange strategiske muligheter. Etablering av en ny kommune 

gir mulighet for å utvikle ny politikk og et nytt sett av styringsverktøy for en ny og større 

kommuneorganisasjon, og mulighet for omstilling og reorientering for å møte og løse 

utfordringer kommunen står overfor. Det er også hensikten med å etablere en ny kommune.   

• Omstillingsprosesser er krevende. Det er mye som skal på plass samtidig når tre kommuner blir 

en ny kommune. Det er behov for harmonisering av styringsverktøy, eller utvikling av felles 

politikk for løpende forvaltning, tjenesteproduksjon og tjenesteutvikling innenfor flere områder 

av kommunens virksomhet allerede i 2020. Det vil si før ny felles kommuneplan med 

handlingsdel kan være på plass som overordnet, samordnet styringsverktøy. 

Til sammen gir dette et enda større behov for prioritering mellom ulike former for planbehov, enn 

ved vurdering av behovet for justering av en eksisterende kommunes eksisterende planverk. Ved 

kommunestyrets behandling av Økonomiplan 2020-2024 ble det vedtatt igangsatt en rekke 

planarbeid og tiltak. Rådmannens har i møte med Formannskapet 17.12.19 kvalitetssikret sin 

forståelse av hvordan de enkelte av disse verbalforslagene kan svares ut gjennom: iverksetting, 

utarbeidelse av egen politisk sak, eller utarbeidelse av handlingsplan eller temaplan (slik disse 

planverktøyene er beskrevet tidligere under forslag til plansystem).  

Behov for harmonisering av felles politikk eller styringsverktøy som er nødvendig for kommunens 

løpende forvaltning og tjenester allerede i 2020, og som ikke er avhengig av samordning gjennom 

kommuneplanens samfunnsdel, må igangsettes så snart som mulig. 

Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel må innrettes på en slik måte at den bidrar til å ruste 

kommunen til å møte de langsiktige utfordringene Drammenssamfunnet står overfor, og samtidig 

samordnes med andre prosesser på en mest mulig effektiv og hensiktsmessig måte. 3 strategiske 

grep foreslås lagt til grunn for prioritering av planoppgaver: 

1. Strategisk, men overordnet samfunnsdel av kommuneplanen utvikles og vedtas før 

kommuneplanens arealdel. 

2. Strategisk samfunnsdel utvikles og behandles før nye sektorvise strategier og temaplaner, for 

å sikre strategisk samordning. Det innebærer at elementer fra temaplaner i de tre tidligere 

kommunene må vurderes harmonisert i 2020, og at arbeid med politisk prioritering av 

utfordringer og muligheter, mål, visjoner og strategier innenfor ulike sektorer av kommunens 

virksomhet igangsettes våren 2020 som både ledd i budsjettprosess og grunnlag for 

samordning og prioritering i kommuneplanens samfunnsdel. 

3. To hensyn må ivaretas i arbeid med prioriterte utfordringer/innsatsområder: På den ene 

side, behovet for å komme i gang med tiltak raskt. På den andre side, behovet for å sikre 

langsiktig og strategisk samordning av tiltak på tvers av sektorer over tid.  
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Ny felles kommuneplan 
Kommuneplan anbefales utarbeidet i to faser – først samfunnsdel, deretter arealdel. 

Samfunnsdelen har en viktig rolle som verktøy for bedre og mer helhetlig planlegging for en 

bærekraftig samfunnsutvikling, strategisk styring, politisk styring og medvirkning. Skal samfunnsdelen 

ha en slik rolle for det nye kommunestyret, forutsetter det at samfunnsdele n utarbeides uavhengig 

av arealdelen.  

Med bakgrunn i Drammenssamfunnets utfordringsbilde er følgende forberedelser til 

kommuneplanens samfunnsdel gjennomført våren 2020, dvs. før endelig vedtak av planstrategien 

(etter høring av planstrategi) og før utarbeidelse av planprogram for kommuneplanprosessen: 

- Klima og miljø: kunnskapsgrunnlag utvikles i samarbeid med Klima- og miljøutvalget 

- Næringsutvikling: kunnskapsgrunnlag utvikles i samarbeid med Næringsutvalget 

- Folkehelse, levekår, barn i lavinntektshusholdninger og utenforskap er områder som både er 

nær knyttet til hverandre og går på tvers av ulike sektorer og hovedutvalg: De ulike 

programområdenes mulige bidrag til kommunens overordnede utfordringsbilde legges til 

grunn for diskusjon av mål og visjoner for utvikling av tjenesteområdene i formannskapet og i 

hovedutvalgenes arbeidsverksteder om prioriteringer og økonomisk handlingsrom våren 

2020.  

Oppsummering av utvalgenes anbefalinger legges til grunn for videre arbeid med overordnede 

politiske prioriteringer i kommuneplanens samfunnsdel høst 2020 – vår 2021. 

 

Arbeidet med kommuneplanens arealdel starter opp så snart kommuneplanens samfunnsdel er 

vedtatt. I forbindelse med oppstart av arbeidet med kommuneplanens arealdel gjennomføres en 

egen vurdering av planbehov knyttet til det arbeidet. 

Videre planbehov og prioritering av planoppgaver (temaplaner, handlingsplaner) vurderes og 

prioriteres som del av handlingsprogrammet 2022-2025. 
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Planstrategi Drammen kommune 2020-2023 

Kommuneplanarbeid 
Samfunnsdelen er kommunens viktigste strategiske verktøy for å samordne samfunnsmålene og 

ambisjonene for den nye kommunen. Det settes i gang arbeid med å lage ny felles kommuneplan for 

Drammen med følgende arbeidsopplegg og prosess: 

1. Det meldes oppstart av arbeid for ny samfunnsdel. Planprogrammet behandles så snart 

planstrategien er vedtatt. Planprogrammet gjøres tydelig og kortfattet og bygger på 

vurderinger og rammer for planarbeidet for Drammen i vedtatt planstrategi. Planarbeidet 

skal være ferdig slik at det er førende for handlings- og økonomiplanperioden 2022-2025. 

2. Planarbeidet samordnes både når det gjelder prosess og innhold med oppstart av andre 

strategiske planer i samme tidsperiode. Det gjelder klima- og miljø, næring, barnefattigdom 

og inkludering, samt sektorvise prioriteringsdrøftinger i forbindelse med første 

budsjettarbeid. 

3. Mot slutten av prosessen med ny samfunnsdel igangsettes et forberedende 

kartleggingsarbeid for en ny og samlet arealdel slik at en har grundig og god kjennskap til 

ulikheter, styrker og svakheter ved de tre tidligere kommunenes gjeldende arealplaner. 

4. Når ny samfunnsdel er vedtatt meldes oppstart av arbeid med kommuneplanens arealdel 

med vedtak innen 2022. 

5. I tråd med bestemmelser ved etablering av ny kommune, vil gjeldende arealdeler i de tre 

tidligere kommunene videreføres som kommunedelplaner for henholdsvis Nedre Eiker, 

Drammen og Svelvik fra 1.1.2020. Disse vil gjelde inntil ny arealdel er vedtatt.  
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Samlet program for planlegging i Drammen kommune 
Tabellen nedenfor viser samlet program for prioritering av planarbeid i Drammen kommune 2020-

2024. Planoppgaver som er vist i kolonne 2022-2024 er forutsatt prioritert nærmere av 

kommunestyret i forbindelse med vedtak av handlings- og økonomiplanen 2022-2025. 

For planoppgaver som er merket med* vil temaet (evt. etter strategiske drøftinger knyttet til 

budsjettforberedende prosess og handlingsplanarbeid våren 2020) inngå i strategisk samordning i 

samfunnsdelen, og i oppfølgende planer senere. Vedtakstidspunkt vil derfor måtte fastsettes da. 

Vi legger til grunn følgende begrepsbruk/definisjoner (jfr. beskrivelse av kommunens plansystem s.9)  

• Kunnskapsgrunnlag: drøfte og belyse en sak innenfor enkelte fagområder som er viktig for 
utvikling av kommunen, uten at det knyttes til forslag til mål, strategier eller tiltak.  

• Strategi: er mer overordnet enn temaplaner og har ikke tiltak   

• Temaplan: skal både ha mål og tiltak, og kan ha strategier og/eller satsingsområder  

• Handlingsplan: er en plan som bare omhandler tiltak for oppfølging av en vedtatt strategi 
eller plan, eller deler av disse. Kan også gjelde oppfølging av samfunnsområder klarlagt 
gjennom politiske vedtak eller andre overordnede føringer.   

Løpenummer på planoppgavene er fra høringsutkast til planstrategi er vist i parantes (for 

gjenkjennelse), løpenummer har ikke betydning for rekkefølge på gjennomføring av planprosessene.  

Nr. Navn på planoppgave Prioritering:  
Oppstart: O, vedtak: V 

Ansvar/ 
Kommentar: 

2020 - 2021 2022-2024 

 Kommuneplan Drammen 2021-
2040 
Utarbeides i to trinn: 
1. Samfunnsdelen 

 
2. Arealdelen 
 

 
 
 
1. O: 2020    

V: 2021 
2. 0: 2021 

 
 
 
 
 
2. V: 2022 

 
 
 

 ØVRIG PLANARBEID:    
1 Handlingsplan utvikling og bruk 

av skole- og barnehagebygg 
(inkl. barnehage- og skolebehov, 
elevinntaksordninger mv.) 
Kunnskapsgrunnlag juni 2020 

O: 2020 
V: 2020 

 Nødvendig 
harmoniserings-
oppgave 

2. 
 
(5) 

Handlingsplan kapasitet, 
utvikling og bruk av 
omsorgsbygg (institusjoner + 
boliger for helse og omsorg) 
Kunnskapsgrunnlag mai 2020 

O:2020 
V: 2020 

 Nødvendig 
harmoniserings-
oppgave 

3. 
 
(7) 

Handlingsplan for utvikling av 
anlegg for fysisk aktivitet, idrett 
og friluftsliv 
Med utgangspunkt i de tre 
tidligere kommunenes planer i 
2020. Miljøhensyn – kunstgress 
tas inn i handlingsplanen (og 
utgår som egen planoppgave) 

O/V: 2020 
 

 Årlig, forutsetning 
for spillemidler 
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4. 
 
(14) 

Handlingsplan kapasitet, 
utvikling og bruk av formålsbygg 
for kultur  
 

O: 2020 
V: er avhengig 
av prosess/ 
omfang, 
fastsettes ved 
oppstart. 

 Nødvendig 
harmoniserings-
oppgave 

5. 
 
(3) 

Temaplan for kvalitet og innhold 
i tjenester knyttet til oppvekst 
og læringsløp 

 Avklares i øk.pl / 
handlingsdel 
2022-2025 

 

6. Temaplan kvalitet og innhold i 
tjenester helse og omsorg 

 Avklares i øk.pl / 
handlingsdel 
2022-2025 

 

7. 
 
(15) 

Temaplan kvalitet og innhold i 
kultursektorens tjenester for 
utvikling av kommunens kunst- 
og kulturliv. 

 Avklares i øk.pl / 
handlingsdel 
2022-2025 

 

8. 
 
 

Temaplan kvalitet og innhold i 
tekniske tjenester  
 
 

 Avklares i øk.pl / 
handlingsdel 
2022-2025 

Påpekt uteglemt 
da planstrategi 
var sendt til 
behandling 

9. 
 
(4) 

Temaplan boligutvikling 
(mangfold, aktører, virkemidler, 
tredje boligsektor) 
 
 

O: 2020 
V: er avhengig 
av prosess/ 
omfang, 
fastsettes ved 
oppstart. 

 Politisk bestilt ved 
behandling av 
Øk.pl. 2020-2024 

10. 
 
(25) 

*Klimaregnskap 
*Klimastrategi:  
 
*Temaplan klima og miljø, med 
indikatorer/tiltak som supplerer 
kommuneplan/ økonomiplan og 
inkluderer tiltaksplan for 
pollinerende insekter. 
 

O: 2020 – før, 
til og etter 
samfunnsdel 

 
 
 
Avklares i øk.pl / 
handlingsdel 
2022-2025 

Politisk bestilt ved 
behandling av 
Øk.pl. 2020-2024. 
I kursiv: tillegg 
ref. vedtak 
v/formannskapets 
behandling av 
planstrategi 
13.02.2020 

11. 
 
(16) 

Handlingsplan Områdesatsing  
Strømsø 2030 

 
O/V: 2020 
 

Avklares i øk.pl / 
handlingsdel 
2022-2025 

Politisk bestilt ved 
behandling av 
Øk.pl. 2020-2024 
Oppfølging av sak 
43/20 

12. 
 
 

Temaplan kulturminner og 
kulturmiljø 
 
 

 Avklares i øk.pl / 
handlingsdel 
2022-2025 

Ble påpekt 
uteglemt da 
planstrategi var 
sendt på høring 

13. 
 
(11) 

Temaplan naturmangfold og  
naturrestaurering 

 Avklares i øk.pl / 
handlingsdel 
2022-2025 

 

14. 
 
(12) 

Temaplan landbruksnæring, 
jordvern, evt. egen matjordplan 
ref. høringsuttalelse fra 
Fylkesmannen i Oslo og Viken 

 Avklares i øk.pl / 
handlingsdel 
2022-2025 
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15. 
 
(10) 

Temaplan aktivitet og arenaer. 
Som oppfølging av 
kommuneplanens samfunnsdel 
utvikles en egen plan for 
kommunens samarbeid med 
frivillige organisasjoner om 
samarbeid om utvikling av 
aktivitetsarenaer og 
aktivitetstilbud – etter modell av 
«Temaplan idrett, fysisk aktivitet 
og friluftsliv» i tidligere 
Drammen kommune, utvidet til 
også å omfatte kulturaktivitet og 
egenorganisert aktivitet. 

 Avklares i øk.pl / 
handlingsdel 
2022-2025 

 

16. 
(17) 

Handlingsplan sykkel O/V: 2020 
 

 Politisk bestilt v/ 
Øk.pl. 2020-2024 

17. 
 
(18) 

Handlingsplan ladeinfrastruktur 
for el-biler 

O/V: 2020 
 

 Politisk bestilt ved 
behandling av 
Øk.pl. 2020-2024 

18. 
 
(19) 

Handlingsplan trygge skoleveier O/V: 2020  Politisk bestilt ved 
behandling av 
Øk.pl. 2020-2024 

19. 
(20) 

Handlingsplan bruk av solenergi O/V: 2020  Politisk bestilt v/ 
Øk.pl. 2020-2024 

20. 
 
(22) 

Temaplan utvikling møteplasser, 
gatebruk, offentlige rom 

 Avklares i øk.pl / 
handlingsdel 
2022-2025 

 

21. 
 
(23) 

Temaplan overvannshåndtering 
og flom 

 Avklares i øk.pl / 
handlingsdel 
2022-2025 

 

22.  
 
(24) 

Temaplan for kommunal 
infrastruktur (VVA) 

 Avklares i øk.pl / 
handlingsdel 
2022-2025 

 

23. 
 
(27) 

Temaplan: Strategisk 
næringsplan 
 

 Avklares i øk.pl / 
handlingsdel 
2022-2025 

Politisk bestilt ved 
behandling av 
Øk.pl. 2020-2024 

24. 
 
(28) 

*Temaplan innovasjon og 
digitalisering 

O: 2020 –
innspill til 
samfunnsdel 

Avklares i øk.pl / 
handlingsdel 
2022-2025 

 

25. 
 
(30) 

*Handlingsplan mot 
barnefattigdom 
 

O: 2020 –
innspill til 
samfunnsdel 

Avklares i øk.pl / 
handlingsdel 
2022-2025 

Politisk bestilt v/ 
øk.plan 2020 
Oppfølging av sak 
53/20 

26. 
 
(31) 

Temaplan: Levekår og 
inkludering 
(NB- underliggende faktorer som 
må påvirkes er arbeid, bolig, 
kvalifisering, helse) 

 Avklares i øk.pl / 
handlingsdel 
2022-2025 

 

27. Handlingsplan for 
arrangementsgjennomføring i 
Drammen 
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Utgår som egen planoppgave: 

(2) Tiltak mot barnefattigdom 
1. Gratisordninger SFO/AKS, 

bhg., Kulturskole. 
2. Gjennomgang eksisterende 

tiltak 
Utgår som planoppgaver: 
politiske saker mai 2020 

 
1. O/V: 2020 
 
2. O/V: 2020 

 
 
 

Politisk bestilt ved 
behandling av 
Øk.pl. 2020-2024 
 

(8) Handlingsplan for sikkerhet og 
beredskap ved arrangementer 
Arrangementsveileder og 
veileder sikkerhet og beredskap 
to separate politiske saker, ikke 
handlingsplan. 

O/V: 2020 
 

 Nødvendig 
harmoniserings-
oppgave 

(9) Handlingsplan naturrestaurering 
Sak om rewilding til HU juni 2020 
(Temaplan naturmangfold og 
naturrestaurering opprettholdt 
som egen planoppgave nr.11). 

O/V: 2020 
 

 Politisk bestilt ved 
behandling av 
Øk.pl. 2020-2024 

(13) *Temaplan samarbeid frivillige 
Utgår som egen temaplan.  
«Frivilligpolitisk plattform» dvs. 
strategi/system for 
videreutvikling av ulike typer 
samarbeid med frivillige 
behandles som egen strategisk 
sak til kommunestyret etter 
vedtatt samfunnsdel. 

   

(21) Handlingsplan miljø – kunstgress 
Utgår som egen planoppgave, 
tas inn i: «Handlingsplan for 
utvikling av anlegg for fysisk 
aktivitet, idrett og friluftsliv» 

  Politisk bestilt ved 
behandling av 
Øk.pl. 2020-2024 

(26) Temaplan samfunnssikkerhet 
Utgår som temaplan: overordnet 
beredskapsplan vedtatt 
administrativt nov. 2019. 
Helhetlig ROS-analyse behandlet 
politisk mai 2020 inngår i 
kunnskapsgrunnlag samfunnsdel  

   

(29) Temaplan folkehelse 
Kunnskapsgrunnlag folkehelse 
og levekår (sept. 2020) 

O: 2020 –
innspill til 
samfunnsdel 

  

 

 


