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Innledning
Regjeringen har gjennom kommunereformen invitert landets kommuner til å søke 
sammen i mer robuste enheter, for at kommunene skal være bedre i stand til å håndtere 
morgendagens velferdsoppgaver. Svelvik, Nedre Eiker og Drammen har valgt å etablere en 
ny kommune fra og med 1. januar 2020. Den nye kommunen skal hete Drammen, og blir i 
dette dokumentet omtalt som «nye Drammen kommune» eller «nye Drammen».

Forberedelsene av den nye kommunen styres av en fellesnemnd, bestående av folkevalgte 
fra dagens tre kommuner. Fellesnemnda ble konstituert 22. juni 2017. Arbeidet i 
fellesnemnda legger grunnlaget for hvordan kommunestyret i den nye kommunen skal 
arbeide etter valget i september i år.

Avgrensning – hva omtales i dette dokumentet?
Nå starter forberedelsene med å utarbeide det første budsjettet i nye Drammen kommune. 
Dette skal legges frem for de nye folkevalgte i oktober. 

Som det fremgår av innholdsfortegnelsen omtaler dokumentet Veivalg nye Drammen 
en rekke områder som det nå arbeides med å utvikle og konkretisere i det videre 
budsjettarbeidet.

Veivalg nye Drammen er imidlertid ikke et utfyllende dokument. Det er flere av kommunens 
tjenester og mange viktige enkeltsaker som ikke er omtalt. Veivalg nye Drammen er et 
medvirkningsdokument hvor utvalgte sentrale, overordnede temaer er presentert.  

På bakgrunn av en felles politisk plattform, som allerede er vedtatt i de tre nåværende 
kommunestyrene, og gjennom politiske saker på blant annet lokaldemokrati og 
stedsutvikling, har fellesnemnda foretatt en rekke strategiske valg. 
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Trenger innspill til budsjettarbeidet
Disse valgene har betydning for hvordan budsjettet utformes. Derfor er det viktig å hente 
innspill fra sivilsamfunnet. Veivalg nye Drammen sendes nå ut til organisasjoner, lag, 
foreninger og innbyggere, slik at fellesnemnda kan få viktige innspill til budsjettarbeidet.

Politisk plattform legger grunnlaget
Politisk plattform for den nye kommunen er vedtatt i de tre kommunestyrene. I visjonen for 
nye Drammen kommune slås det fast:

Stedsutvikling
Den nye kommunen skal bygges som en flerkjernet kommune med utgangspunkt i hvert 
områdes unike kvaliteter. Stedsutvikling skal skje i sammenheng med utvikling av de 
kommunale tjenestene, for å gi bedre tjenester til innbyggerne. Stedsutvikling skal skje i 
nært samarbeid med lokalbefolkningen.

Lokaldemokrati 
Den nye kommunen skal bygge sterkere lokaldemokratiske løsninger gjennom å ta 
tettstedene og bygdene aktivt i bruk. Det skal være enkelt å medvirke, og interessant å 
delta.

Frivillighet
Frivillighet er en grunnpilar i kommunen, og både lag, foreninger og privatpersoner skal 
stimuleres til å delta i frivillig arbeid. Kommunens lag og foreninger sikres økonomiske 
ressurser og praktisk tilrettelegging slik at lokal aktivitet forsterkes, og det skal sikres god 
tilgang på anlegg for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i hele kommunen.

Tjenestetilbud 
En rasjonell, effektiv og publikumsrettet tjenesteyting opprettholdes lokalt. Gevinster tas ut i 
form av bedre tjenester til innbyggerne.

Økonomi
Bærekraftig økonomi. Uavhengig av endringer i økonomiske rammebetingelser vil 
framtidens kommuner drive kontinuerlig omstillings- og effektiviseringsarbeid. 

Folkehelse
Den nye kommunen skal prioritere folkehelse og arbeide aktivt for å forebygge dårlig 
helse og usunne livsforhold. Inkludering, mestring og god fysisk og psykisk helse skal stå i 
sentrum. 

Oppvekst
Høyt fokus på oppvekstvilkår for barn og unge, og en god start i livet. Tidlig innsats og 
forebyggende arbeid skal være et uttalt og gjennomgående satsingsområde. 

Omsorg
Tilbud nærmest mulig der folk bor. Målet er at folk kan bo trygt hjemme, lengst mulig.

Innovasjon
Den nye kommunen skal møte framtidens utfordringer på en offensiv måte med et 
tjenestetilbud hvor innovasjon står i sentrum.

Teknologi
Den nye kommunen skal legge til rette for en elektronisk infrastruktur som kan bidra 
til fremtidsrettet tjenesteproduksjon basert på ny teknologi. Nye Drammen skal være 
foregangskommune innen bruk av velferdsteknologi.
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Næring
Den nye kommunen har som mål å være et regionalt tyngdepunkt for næringslivet. Den 
nye kommunen skal innta en aktiv rolle overfor næringslivet for å bidra til et godt samspill 
aktørene i mellom.

Klima og miljø
Kommunen skal være en foregangskommune med lave utslipp, lavt energiforbruk og fokus 
på biologisk mangfold.

Hovedtrender som vil påvirke tjenestebehovet i nye Drammen kommune
Prognoser viser at vi framover vil få en markant endring av befolkningens 
alderssammensetning. Fødselstallet i Norge er i dag lavere enn det som skal til for å 
opprettholde folketallet, og befolkningsveksten i Norge og nye Drammen er i dag knyttet til 
innvandring og netto innflytting.

Samtidig lever folk lenger. I dag er rundt 22 prosent av den norske befolkningen over 60 
år, mens andelen forventes å bli om lag 30 prosent i 2050. For kommunens tjenestetilbud 
er særlig økningen i andelen innbyggere over 80 og 90 år en utfordring, spesielt sett i 
sammenheng med nedgangen i antall yrkesaktive.

Kommunene i nye Drammen har i sine kommuneplaner planlagt for en forventet årlig 
befolkningsvekst på rundt 1,5 prosent. Netto befolkningsvekst har de siste årene vært 
betydelig lavere, til tross for vekst i boligbygging.

Samtidig som vi generelt kan forvente en eldrebølge, vil mer urbane områder i nye 
Drammen kommune kunne forvente en «yngrebølge». Unge mennesker, mellom 18 og 35 
år, flytter til bynære områder, etablerer seg og får barn som trenger barnehagetilbud. Det 
er en tendens til at de blir boende lenger enn tidligere, før de flytter ut av bykjernen. Det er 
imidlertid fortsatt en hovedtendens at barnefamilier flytter ut av bykjernen. 

Flere bor alene 
Det norske samfunnet har blitt mer individualisert. Denne trenden er knyttet til verdier som 
uavhengighet, selvbestemmelse, selvrealisering mv. Ett utslag av individualiseringen er at 
flere velger å bo alene. I Norden gjelder dette om lag 40 prosent av alle husholdninger. I 
byområder er andelen høyere (70 prosent i flere bydeler i Oslo) og økende. Vekst i andelen 
som bor alene, og generell reduksjon i husholdningenes størrelse, gir økt interesse og behov 
for sosial kontakt utenfor hjemmet, og andre typer selvvalgte sosiale nettverk. Aleneboere 
har også større fleksibilitet enn de som bor sammen med sine pårørende og vil være en 
viktig ressurs både for frivillig arbeid og for et arbeidsliv som krever fleksibilitet.

Vi hadde tidligere flere former for «gitte» fellesskap, så som familien, grenda eller 
naboskapet. Disse fellesskapene fungerte som en buffer mellom individene og det 
offentlige ved at en del velferds- og omsorgsoppgaver ble håndtert av sivilsamfunnet. Disse 
fellesskapene er i dag langt på vei erstattet av en mer direkte relasjon mellom individet og 
det offentlige. Dette fører til et økt press på kommunale omsorgsoppgaver, som for eksempel 
eldreomsorg. Når familien blir mindre viktig og de andre nære fellesskapene svekkes, vil 
både frivilligheten og det offentlige spille en større rolle. 

Økonomiske rammebetingelser for nye Drammen kommune

Strammere kommunebudsjetter i årene fremover
I perspektivmeldingen (2017) skriver regjeringen at norsk økonomi er godt rustet til å møte 
fremtiden, med de omstillinger dette vil kreve. Samtidig understrekes det at handlingsrommet 
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i finanspolitikken de 10 til 15 neste årene forventes å bli langt mindre enn det vi har 
vært vant til. Det vises til lav produktivitetsvekst, fallende inntekter fra gass og olje, lav 
befolkningsvekst og en større andel eldre innbyggere, samt at rentenivået forventes å stige.

Med strammere budsjetter fremover vil utviklingen av gode velferdstjenester finansiert av 
skattebetalernes penger kreve en betydelig effektivisering, også av kommunesektoren. 

Inntektsprognoser for nye Drammen kommune
Nye Drammen vil ha inntekter på nær 7,21 milliarder kroner. Cirka 77 prosent av dette er 
frie inntekter som staten styrer via statsbudsjettet for 2019. Kommunale skatteinntekter står 
for vel 41 prosent av driftsinntektene med 2,973 milliarder kroner. Rammetilskudd utgjør 
2,538 milliarder kroner, eller i overkant av 35 prosent av driftsinntektene. Resten skriver seg 
fra salgs- og leieinntekter som utgjør rundt 736 millioner kroner og ulike overføringer på om 
lag 990 millioner kroner.  

Driftsinntektene øker fra dagens nivå på 7,21 milliarder kroner til 8,24 milliarder kroner i 
2032, altså en økning på 1,037 milliarder kroner i perioden. 

Konsekvenser av inntektsprognosene
En økning i driftsinntektene på vel 1 milliard kroner frem til 2032 vil opprettholde 
dagens nivå i kroner per innbygger og gir kun kompensasjon for demografi (endringer i 
befolkningssammensetningen). Nye Drammen kommune får ikke større inntekter som følge 
av at tre kommuner slår seg sammen. Kommunene som slår seg sammen får tilskudd fra og 
med 2020 til 2040 som kompensasjon for reduksjon i rammetilskudd. En større kommune 
forventes å kunne drive mer effektivt.

For 2020 vil rammetilskuddet fra staten slå særlig negativt ut knyttet til ordningen med 
inntektsutjevning. Både Nedre Eiker og Svelvik har lavt skattenivå, under 90 prosent av 
landsgjennomsnittet per innbygger. De to kommunene får i dag derfor særlig kompensasjon 
fra staten gjennom inntektssystemet. Den nye kommunen forventes å få et skattenivå på om 
lag 92-93 prosent av landsgjennomsnittet. Dette nivået vil ikke utløse slik kompensasjon, og 
kommunen vil trolig tape nær 20 millioner kroner årlig i inntektsutjevning.

Effektiv drift og prioritering vil være den eneste løsningen på kort sikt for å kunne balansere 
budsjettene.  

Overordnet styring – økonomiske handlingsregler
En kommune med god styring av økonomien kjennetegnes ved balanse i løpende drift, 
ikke for høy lånegjeld og reserver i disposisjonsfond. I den politiske plattformen for nye 
Drammen er det vedtatt følgende finansielle handlingsregler:

• Fondsreserve (disposisjonsfond) på minst 3 prosent av kommunekassens brutto 
driftsinntekter.

• Rentesikringsfond som inngår i disposisjonsfondet og som til enhver tid utgjør minst 1 
prosent av kommunens samlede lånegjeld.

• Egenfinansiering av investeringer på minst 20-25 prosent av investeringer som kommunen 
selv må betjene kostnadene ved.

• Den nye kommunen skal ikke ha eiendomsskatt.

Fellesnemnda har vedtatt at kravene i handlingsreglene er et mål å strekke seg etter, og 
at nye Drammen i en overgangsfase skal ha en egenfinansiering på minst 15 prosent av 
investeringer som kommunen selv må betjene kostnadene ved. Det er et mål å nå minst 20 
prosent egenfinansiering i løpet av en tiårsperiode.
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Fellesnemnda har også en forventning om 2,5-3 prosent effektivisering, en éngangseffekt 
som tas ut ved etableringen av ny kommune fra 1.1.2020.

Driftsbudsjettet og investeringsbudsjettet må være i balanse. Driftsinntektene skal dekke 
rente- og avdragsutgifter på kommunens lånegjeld i tillegg til kommunens løpende 
tjenesteproduksjon, samt nødvendige avsetninger i henhold til kommuneloven.

Hvis investeringene er for store i forhold til kommunens driftsinntekter, vil etter hvert alle 
investeringer bli finansiert av lån. Dette fører til økte avdrags- og renteutgifter, som reduserer 
driftsresultatet og finansieringen av den ordinære tjenesteproduksjonen.

Aktiv utnyttelse av handlingsrommet for å utvikle gode tjenester
De økonomiske rammebetingelsene legger begrensninger på vårt arbeid. Politisk plattform, 
og verdien av å være en stor kommune med mange innbyggere, et stort geografisk 
areal, en gunstig regional plassering og dyktigere medarbeidere, gir oss imidlertid et 
handlingsrom. Dette vil vi utnytte for å yte gode tjenester til innbyggerne. Kommunal sektor 
er i endring, og står overfor en rekke utfordringer knyttet til tjenesteyting og økonomi. 

For å kunne møte fremtidens behov, vil kommunen blant annet legge vekt på digitalisering, 
utnyttelse av ny teknologi og utvikling av kvalitativt gode tjenester nær innbyggerne. På 
denne måten skal kommunens tjenester fornyes, forenkles og forbedres, samtidig som 
næringslivets og innbyggernes forventninger om en enklere hverdag skal innfris.
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Digitale tjenester med brukerne i sentrum
Politisk plattform for nye Drammen kommune slår fast:

«Den nye kommunen skal møte framtidens utfordringer på en offensiv måte med et 
tjenestetilbud hvor innovasjon står i sentrum.» 

Nye Drammen skal fortsette arbeidet med digitalisering for å oppnå bedre tjenester, og for 
å være en nær og tilgjengelig kommune for innbyggerne, frivillig sektor og næringslivet. 
Utviklingen av ny teknologi gir også kommunen muligheter for økt effektivitet, reduserte 
utgifter og frigjøring av menneskelig kapasitet. Særlig innenfor helse- og velferdssektoren 
vil utfordringene bli store når en større andel av innbyggerne blir eldre. Dagens måte å 
levere helsetjenester på vil ikke være bærekraftig i fremtiden. Større grad av automatisering 
og digitalisering vil bidra til at kommunen får frigjort både penger og folk til å utføre andre 
og mer prioriterte oppgaver. Utnyttelsen av velferdsteknologi vil bli et viktig satsingsområde 
fremover.

Den raske utviklingen av ny teknologi gir høyere forventninger til kvalitet og tilgjengelighet 
til offentlige tjenester. Nye Drammen skal ha effektive og brukervennlige tjenester som er 
tilgjengelig i digitale kanaler, når som helst og fra hvor som helst. Tjenestene skal være godt 
koordinerte og helhetlige, uavhengig av livsfase og livssituasjon. 

Nye Drammen har startet arbeidet med å utvikle en digitaliseringsstrategi for den nye 
kommunen. I den prosessen er det viktig å trekke veksler på kompetanse og kreativitet hos 
innbyggerne.

1
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Nye Drammen inviterte derfor til idéverksted om «Digitale Drammen 2025» på Union 
Scene, for å innhente tanker og synspunkter på hvordan de digitale tjenestene i Drammen 
kan se ut i fremtiden. Det ble gjennomført gruppevise drøftinger av spørsmål innenfor helse 
og omsorg, skole og oppvekst, «smarte byer», tilgjengelighet og miljø.

Materialet fra idéverkstedet blir videreutviklet og fulgt opp av et idéutvalg bestående av 
fem folkevalgte. I tillegg deltar 11 av de som var med på idéverkstedet. Dette vil utgjøre et 
viktig grunnlag for digitaliseringsstrategien nye Drammen nå skal utvikle.

Noen spørsmål til innbyggerne:
• Hva mener du er de viktigste momentene i en digitalstrategi for nye Drammen?

Klikk her for å svare

https://www.nyedrammen.no/planer/veivalg-drammen/tilbakemelding/
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Gode basistjenester gir størst effekt for 
folkehelsen
Politisk plattform slår fast at nye Drammen skal prioritere folkehelse:

«Den nye kommunen skal prioritere folkehelse og arbeide aktivt for å forebygge dårlig helse 
og usunne livsforhold. I den nye kommunen skal inkludering, mestring og god fysisk og 
psykisk helse stå i sentrum. Innbyggerne skal kjenne tilhørighet gjennom oppvekst, voksenliv 
og alderdom. Kommunen skal ha høyt fokus på oppvekstsvilkår for barn og unge. Tidlig 
innsats og forebyggende arbeid skal prioriteres». 

Folkehelse kan enkelt defineres som beskrivelsen av samfunnets helsetilstand. 

På nasjonalt nivå er det tverrpolitisk enighet om følgende mål:
• Norge skal være blant de tre landene i verden som har høyest levealder.
• Befolkningen skal oppleve flere leveår med god helse og trivsel og reduserte sosiale 

helseforskjeller.
• Vi skal skape et samfunn som fremmer helse i hele befolkningen.

God folkehelse styrker velferdsstaten
Bærekraft i økonomien er nødvendig for at vi skal kunne opprettholde og utvikle 
velferdssamfunnet. Økende helseutgifter og sykdomsbyrde representerer store utfordringer 
for Norges økonomiske bærekraft. Arbeidet for god folkehelse er således ikke bare 
helsefremmende, men har også en forebyggende effekt som vil redusere kostnadsveksten 
slik at velferdsstaten blir økonomisk bærekraftig også i fremtiden. 

2
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Bærekraft knytter seg også til miljøspørsmål. Reduksjon av klimagassutslipp og et trygt, rent 
og giftfritt miljø er viktig for befolkningens helse.

Sosial bærekraft handler om at alle mennesker får mulighet til å leve et godt liv. Utdanning, 
arbeid, arbeidsmiljø, likestilling, kulturelt mangfold og et godt helsetilbud er noen av 
områdene som er sentrale. 

Alt kommunen gjør påvirker folkehelsen
I loven om folkehelsearbeid av 2011 tillegges kommunene et bredt ansvar: 

«Kommunen skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold 
og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, bidra til utjevning 
av sosiale helseforskjeller og bidra til å beskytte befolkningen mot faktorer som kan ha 
negativ innvirkning på helsen».

I tillegg slår loven fast at:

«kommunen skal legge til rette for samarbeid med frivillig sektor».

Loven om folkehelsearbeid reflekterer med andre ord en bred definisjon av hva folkehelse 
er, og slår fast at kommunen skal bruke sitt spenn av virkemidler på en måte som fremmer 
god folkehelse. Dette skal komme til uttrykk gjennom alle de tjenester kommunen leverer 
til innbyggerne, men også gjennom å dra veksler på de store ressursene som finnes i 
samfunnet i form av frivillig arbeid. 

Hvordan er folkehelsen i nye Drammen?
Nye Drammen har levekårsutfordringer og er preget av en mangfoldig befolkningsprofil. 
Det kan være varierte årsaker til at ulike deler av befolkningen har dårligere levekår enn 
landsgjennomsnittet. Metoder og tiltak for å fremme folkehelsearbeidet vil derfor også måtte 
nyanseres. 

Levekårsutfordringene i nye Drammen kommune sett under ett knytter seg til:
• forekomst av varig lav inntekt
• frafall i videregående skole
• utdanningsnivå
• deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter blant ungdom
• forekomst av psykiske lidelser 
• forekomst av muskel- og skjelettplager
• forventet levealder

Hovedlinjer i arbeidet med folkehelse i nye Drammen kommune
Folkehelsearbeidet i nye Drammen har som mål å skape et samfunn hvor alle innbyggere 
opplever god helse og trivsel, uavhengig av hvem de er og hvor de bor i kommunen. 

Kommunen skal legge til rette for, og inspirere til, at enkeltmennesker opprettholder og 
utvikler god fysisk og psykisk helse, unngår helsetrusler og mestrer utfordringer i livet. 
Folkehelsearbeidet skal innrettes mot hele befolkningen og bidra til at menneskene holder 
seg mest mulig sunne og friske gjennom helsefremmende valg og livsstil.

Psykisk helse og rusforebyggende arbeid skal ha like stor oppmerksomhet som fysisk helse. 
Å tilrettelegge gode arenaer for sosiale møteplasser for alle blir viktig for at alle skal ha 
tilhørighet og nettverk. 

Folkehelsearbeidet foregår på flere av de andre strategiområdene til nye Drammen 
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kommune, så som lokaldemokrati, stedsutvikling, kommunedeler og lokale tjenester, 
helhetlige tjenester og medvirkning, arbeid og inkludering. 

Folkehelsearbeidet vil være en sentral del av kommunens strategi for å ta grep tidlig og 
jobbe forebyggende og på tvers av fagområder og tradisjonelle sektorinndelinger. Arbeidet 
med folkehelse har et bredt spekter av virkemidler. Innsatsen må derfor innrettes bredt. 

Basistjenestene skal prioriteres
Basistjenestene er tjenester som retter seg mot alle innbyggere, uavhengig av behov eller 
utfordringer hos den enkelte. Dette dreier seg for eksempel om vannforsyning, renovasjon, 
skole, barnehage, bibliotek, kulturtilbud, helsestasjon, svømmehall, idrettsanlegg, skiløyper 
med mer. Alle bruker noen av disse tjenestene i en eller annen form og i varierende 
omfang. Moderne forskning viser at de mest effektive tiltakene for at mennesker skal klare 
seg uten spesiell bistand fra det offentlige, ligger i basistjenestene. Gode basistjenester 
er derfor kommunens viktigste virkemiddel for å utjevne levekårsforskjeller. Noen av 
basistjenestene har særlig stor betydning for god folkehelse:

Utdanning – skole og barnehage
Et solid læringsløp, gjennom barnehage og grunnskoleutdanning skal gjøre barn og unge 
kvalifisert for videregående opplæring, høyere utdanning, arbeid og egenmestring.

Kvalifisering for arbeid
Arbeidsplassen er en av de viktigste arenaene vi har for mestring, inkludering og 
integrering. Å få folk i arbeid, og bidra til at de ikke faller utenfor, er ett av de viktigste og 
mest effektive virkemidlene for å redusere levekårsforskjeller.

Kultur, idrett og frivillighet
En viktig forutsetning for å redusere sosiale ulikheter, er å sikre at alle har likeverdig 
tilgang til aktiviteter. Kulturinstitusjoner og –aktiviteter er viktige arenaer for tilhørighet, 
nettverk, utvikling av ferdigheter, mestring og glede. I samarbeid med frivilligheten skapes 
inkluderende møteplasser, nettverk og aktivitet.

Stedsutvikling
Kommunens arealplanlegging og utbygging av anlegg og annen infrastruktur, legger 
rammer for nærområdets fysiske utforming. Hvordan dette gjøres, har stor betydning for 
kvaliteter i bomiljøer og dermed innbyggernes trivsel, møteplasser i lokalmiljøet og utøvelse 
av fysisk aktivitet.

Noen spørsmål til innbyggerne:
• Hva oppfatter du som de viktigste utfordringene på folkehelseområdet, som nye  

Drammen bør ta tak i?
• Hva mener du bør gjøres for å bedre folkehelsen i nye Drammen?
• Har du forslag til konkrete helsefremmende tiltak?

Klikk her for å svare

https://www.nyedrammen.no/planer/veivalg-drammen/tilbakemelding/
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Flere arbeidsplasser og flere i arbeid
Ifølge politisk plattform skal nye Drammen ha en regional posisjon og bli regionhovedstad 
vest for Oslo, med Drammen som sentrum. Regionen skal ha konkurransekraft som gjør den 
til et naturlig valg for plassering av attraktive arbeidsplasser, private og offentlige.

Næringslivet har selv hovedansvaret for næringsutvikling, men kommunen skal ta en 
aktiv rolle som pådriver for vekst og samarbeid i regionen. Verdiskaping er en viktig 
faktor for et bærekraftig samfunn. Kommunen skal være en tilrettelegger og en veileder 
for lokalt næringsliv, og stimulere til nyskaping og innovasjon. Drammen skal være et 
konkurransedyktig knutepunkt for utdanning, lærlingearbeid og forskning.

Nye Drammen skal, som en del av Buskerudbyen og på andre måter, prioritere et strategisk 
og funksjonelt regionsamarbeid med andre kommuner, for å ha kraft til å påvirke arbeidet 
med transport-, areal- og næringsutvikling.

Arbeidslivet – en arena for inkludering og personlig vekst
Nye Drammen kommune har en befolkning på om lag 100 000 innbyggere, som preges 
av et stort mangfold. Innbyggere i nye Drammen skårer lavere enn landsgjennomsnittet 
på flere indikatorer, så som utdanning, andel som fullfører videregående opplæring, 
sysselsetting og generelle levekår. Det er også færre som deltar i organisert aktivitet på 
fritiden, og som bruker stemmeretten.

Dette underbygger behovet for å skape vekst i regionen, gode kår for næringsutvikling 
og et mer inkluderende arbeidsliv med økt arbeidsdeltakelse. Det er viktig at flest mulig 
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av innbyggerne i arbeidsfør alder får brukt sine ressurser og får anledning til å bidra til 
fellesskapet. Det gir en tryggere økonomi for den enkelte, bidrar til personlig vekst og 
motvirker utenforskap.

Med «utenforskap» i denne sammenhengen forstås «utenforskap som har alvorlige 
økonomiske og sosiale konsekvenser, som er til hinder for at det enkelte menneske kan leve 
et godt liv, og som gjør at samfunnet ikke får mobilisert innbyggernes ressurser for å løse 
viktige samfunnsoppgaver».   

Hovedlinjene i arbeidet med «strategi for arbeid og inkludering» er:
• en bred tilnærming til innbyggerne
• en enhetlig tilnærming til hele nye Drammen
• en vilje til nytenkning
• at en ny næringslivsstrategi skal utvikles

Innbyggerfokus
Innbyggerne, voksne, som barn og unge, skal oppleve at arbeidslivet blir mer inkluderende. 
De skal har tillit til at det, både på kort og lang sikt, vil lønne seg for dem å kvalifisere seg 
og å være i arbeid. De skal også oppleve at tegn på utenforskap, så som arbeidsledighet, 
dårlige levekår, og negative følger av nedsatt arbeidsevne og helseplager reduseres.

En enhetlig tilnærming i hele nye Drammen
Det skal foretas en harmonisering av tiltak og virkemidler som sikrer en enhetlig praksis 
i hele den nye kommunen. Det skal ikke oppleves at kvaliteten på tjenestetilbudet er 
avhengig av hvor i kommunen den enkelte bor.

Nye Drammen skal ha vilje til innovasjon og nytenkning
Nye Drammen kommune skal aktivt benytte mulighetene som ligger i nye nasjonale og 
regionale virkemidler. Kommunen skal utvikle piloter, være fremtidsrettet og søke etter initiativ 
og tiltak som bidrar til mer arbeid og mindre utenforskap.

Nye Drammen skal utvikle en aktiv næringslivsstrategi
Kommunen skal innta en aktiv rolle som pådriver for vekst og næringsutvikling. Nye 
Drammen skal være et konkurransedyktig knutepunkt for utdanning, lærlingearbeid og 
forskning. 

Hvilke strategier velger vi for å realisere målene fra politisk plattform?

Pådriverrolle for næringslivsutvikling
Kommunen skal ta en aktiv pådriverrolle for nærings- og arbeidslivsutvikling. Nye 
Drammen skal forsterke dialogen med private og offentlige aktører som på ulike måter 
bidrar til å skape arbeidsplasser, bygge kompetanse og opprette klynger. Kommunen skal 
understøtte sosialt entreprenørskap, men også bruke tilrettelagte arbeidsplasser og/eller 
arbeidsmarkedsbedrifter.

Styrke og samordne kvalifiseringsordningene
De ulike kvalifiseringsordningene, voksenopplæringen og ulike oppfølgingsordninger skal 
samlet sett løftes, både i kvalitet og innhold. Dette vil øke deltakernes varige overgang til 
arbeid. De ulike ordningene skal sees i sammenheng, for eksempel skole, voksenopplæring 
og introduksjonsprogram.
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Bedre utnyttelse av virkemidlene i NAV  
Nye Drammen skal, gjennom et aktivt partnerskap med NAV, sikre at tjenestene knyttet 
til arbeidsrettet oppfølging av brukerne, samt formidling og kvalifisering til arbeid eller 
utdanning, blir enda bedre. 

Fokus på levekårsutfordringer
Barn og ungdom i familier med vedvarende lav inntekt er spesielt utsatt for å være 
permanent utenfor mange ulike arenaer. Nye Drammen vil forsterke innsatsen overfor 
disse i en tidlig fase. Kommunen vil også stimulere til større variasjon i boligmassen, slik at 
boligmarkedet kan tilby egnede boliger til alle typer husholdninger.

Økt involvering av frivillig sektor
Frivillig sektor tilbyr et mangfold av aktiviteter, især innenfor kultur og fritid. Frivillig sektor 
er en sentral samarbeidspartner for kommunen og bidrar til å møte innbyggernes ulike 
interesser, skaper bånd, nettverk og fellesopplevelser. Arenaer for samarbeid med frivillig 
sektor skal videreutvikles, for eksempel gjennom lokale knutepunkter.

Definering av nye Drammens egen rolle som arbeidsgiver
Nye Drammen er en arbeidsplass med om lag 6 600 ansatte. Kommunen har som 
arbeidsgiver mulighet til å ta i bruk virkemidler og tiltak som understøtter målet om økt 
arbeidslivsdeltakelse og økt inkludering.

Innretning av økonomiske virkemidler
Nye Drammen disponerer en rekke økonomiske virkemidler, så som bostøtte, subsidierte 
tilbud til lavinntektsfamilier, startlån, samt tilskudd til dekning av utgifter til bosetting og 
integrering av flyktninger. Kommunen vil vurdere hvordan disse virkemidlene kan brukes mer 
treffsikkert for å realisere målet om økt inkludering.

Noen spørsmål til innbyggerne:
• Hvordan kan nye Drammen utvikle en attraktiv næringsstrategi?
• Hvilke elementer bør en attraktiv næringsstrategi bygge på?
• Hvordan får vi til mer entreprenørskap i nye Drammen, og hvilke aktører er det viktig 

at vi jobber med?
• Hvilke grep bør kommunen ta for å få flere innbyggere inn i arbeid, eller i et  

kvalifiseringsløp?
• Har du konkrete innspill til tiltak som kan bidra til inkludering?

Klikk her for å svare

https://www.nyedrammen.no/planer/veivalg-drammen/tilbakemelding/
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En flerkjernet kommune, med lokale 
kommunale tjenester
Stedsutvikling i alle kommunedelene
Politisk plattform slår fast at stedsutviklingen i nye Drammen skal bidra til utvikling av et sterkt 
og mangfoldig nettverk av lokalt særpregede steder som utfyller hverandre.

• Den nye kommunen skal bygges som en flerkjernet kommune, hvor bysentrum og 
stedsutvikling i lokale sentra skal ha like høy prioritet. 

• Stedsutvikling skal skje med utgangspunkt i hvert områdes unike kvaliteter.
• Bysentrum og lokale sentra skal utfylle hverandre. 

Politisk plattform angir videre mål om at arbeidet med stedsutvikling skal bidra til å styrke 
utvikling av deltakerdemokratiet:
• Systematisk stedsutviklingsarbeid i hele kommunen over tid skal gi resultater i form av økt 

tilhørighet til stedet og kommunen, bedre livskvalitet og folkehelse.
• Stedsutvikling skal skje i sammenheng med utvikling av de kommunale tjenestene, for å gi 

bedre tjenester til innbyggerne. 
• Stedsutvikling skal skje i nært samarbeid med lokalbefolkningen, gjerne organisert i 

grendeutvalg eller lignende.
• Stedsutvikling skal bidra til at nye Drammen møter utfordringer knyttet til å ivareta lokal 

innflytelse og lokalkunnskap i en større kommuneorganisasjon. 
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Nye Drammens satsing på stedsutvikling kan gi en mer bærekraftig utvikling gjennom å 
gjøre kommunen bedre og mer attraktiv for nåværende og fremtidige innbyggere. Det kan 
gi grunnlag for bedre folkehelse, livskvalitet, stolthet og stedstilhørighet. Det kan videre 
styrke lokaldemokratiet og det sosiale liv i lokalsamfunnet, gjennom utvikling av gode 
møteplasser og arenaer. 

En ny og sterkere kommuneorganisasjon gir mulighet til å organisere stedsutviklingsarbeid 
på andre måter enn hva de tre kommunene tidligere har kunnet få til. I nye Drammen 
kommune kan et større område ses i sammenheng, og strategiske planer og tiltak kan 
samordnes på mer hensiktsmessige måter enn i dag.

Noen spørsmål til innbyggerne:
• I nye Drammen skal lokal stedsutvikling stå sentralt i utviklingen av den nye kommunen. 

Hvilke tilbud er det viktig for deg at finnes lokalt nær der du bor?
• På hvilke områder vil det være interessant for deg som innbygger å være med å  

påvirke utviklingen i din kommunedel?
• Hvordan ønsker du selv å være med på å påvirke, via digitale løsninger eller ved  

personlig deltagelse – for eksempel i arbeidsgrupper, idéverksted eller annet?

Klikk her for å svare

https://www.nyedrammen.no/planer/veivalg-drammen/tilbakemelding/
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Stedsutvikling – områdeutvikling, 
tjenesteutvikling og ressursmobilisering 
For at systematisk stedsutviklingsarbeid over tid skal gi ønskede resultater (i form av 
bærekraft, kvalitet, engasjement og folkehelse), må involverte aktører samarbeide, utfylle 
hverandre og trekke i samme retning. Det krever samordning: 

Kommunen påvirker stedsutvikling på tre måter: 
• Gjennom arbeid med områdeutvikling (planprosesser og fysiske tiltak). 
• Gjennom tjenesteutvikling og tjenestelokalisering. 
• Gjennom ressursmobilisering, det vil si gjennom å involvere og samarbeide med 

innbyggerne og lokale krefter. 

Å involvere innbyggerne i utvikling av områdene er viktig av flere grunner. Innbyggernes 
lokalkunnskap bidrar til lokal tilpasning. Samarbeid og dialog rundt et konkret prosjekt 
bidrar til økt samfunnsdeltakelse, styrker lokale nettverk og gir økt stedstilhørighet for de som 
har deltatt i en vellykket prosess. 

Samarbeid mellom nærmiljøet (frivillige) og kommunale institusjoner (skole, omsorg osv.) om 
tjenesteutvikling gir bedre tjenester, samtidig som det skaper møteplasser og arenaer for 
samfunnsdeltakelse, noe som i seg selv gir en folkehelsegevinst for de som deltar. 

5



VEIVALG NYE DRAMMEN - NÅ TRENGER VI DINE TILBAKEMELDINGER 21

Kommunen fatter beslutninger om områdeutvikling og tjenesteutvikling som påvirker 
stedsutviklingen. Eksempelvis påvirker boligbygging behovet for tjenester, og tjenestetilbudet 
påvirker innbyggernes valg om å flytte til, eller kunne bli boende i et område. Fokus på 
stedsutvikling innebærer å samordne planleggingsarbeid og tiltak innenfor områdeutvikling 
og tjenesteutvikling. 

Områdeutvikling og utvikling av lokale tjenestetilbud skal samordnes. Frivillige skal 
trekkes inn i utvikling av aktivitetstilbud, idrettsanlegg og nærmiljøanlegg, arenaer for 
samfunnsdeltakelse og møteplasser. Frivillige har også lokalkunnskap som bør formidles inn i 
overordnede beslutningsprosesser. 

Det blir 10 kommunedeler i nye Drammen kommune 
For å samordne stedsutvikling, tjenesteutvikling og områdeutvikling lokalt, og sikre 
nærdemokrati i planprosesser, er det nødvendig å etablere et kommunedelnivå. Alle 
kommunedelene har minst ett tettsted som er prioritert for stedsutvikling i politisk plattform. 
Enkelte av kommunedelene kan ha flere prioriterte steder. 

For å sikre et grunnlag for det lokale tjenestetilbudet, må kommunedelene ha en befolkning 
av en viss størrelse. Tjenestetilbudet kan omfatte skoler, barnehager, omsorgsinstitusjoner, 
samt arenaer for idretts- og kulturaktiviteter knyttet til skoler eller møteplasser i tilknytning til 
offentlige tjenester. 

For å sikre kapasitet til å ivareta de nærdemokratiske ordningene, er det bestemt at antallet 
kommunedeler skal begrenes til 10.

Disse er: 

1. Mjøndalen, Åsen og Steinberg (10 462 innbyggere)
2. Krokstadelva og Stenseth (8 019 innbyggere)
3. Solbergmoen, Solbergelva og Åssiden  
      (17 734 innbyggere)
4. Rødskog, Gulskogen og Ytterkollen (5 389 innbyggere)
5. Konnerud og Skoger vest (10 970 innbyggere)
6. Strømsø sør for Vestfoldbanen, Danvik, Austad og Fjell  
      (10 431 innbyggere)
7. Strømsø nord for Vestfoldbanen, Grønland, Marienlyst og  
      Brandengen (10 339 innbyggere)
8. Bragernes og Øren (13 196 innbyggere)
9. Skoger Øst, Åskollen og Nesbygda (7 600 innbyggere)
10. Svelvik sentrum, Ebbestad og Berger (5 302 innbyggere)
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Tallene for noen av kommunedelene vil bli noe juster,  
da det er foretatt en justering av grenser



VEIVALG NYE DRAMMEN - NÅ TRENGER VI DINE TILBAKEMELDINGER22

Lokale koordinatorer i hver kommunedel
For å sikre lokal samordning, blir det etablert et system med lokale koordinatorer. Den lokale 
koordinatoren skal fungere som et bindeledd mellom rådhuset og kommunedelen, og sørge 
for nødvendig informasjonsflyt begge veier. Den lokale koordinatoren skal også fungere 
som sekretariat for det lokale nærdemokratiske utvalget (se avsnittet om nærutvalg på side 
25). 

Samordning mellom kommunale virksomheter i kommunedelen 
For å sikre samordning mellom kommunale virksomheter lokalisert i kommunedelen, gis en 
av de lokale lederne ansvar for dette. Oppgaven består i å etablere en lokal administrativ 
samordningsarena, for eksempel samordning av samarbeid med frivillige på tvers av 
virksomhetene lokalt. Det kan også handle om utvikling av de ulike virksomhetenes funksjon 
som møteplass i området.

Utvikling av egen digital stedsportal
En egen dugnadsdrevet digital stedsportal er et tiltak som vil kunne ha stor betydning for 
lokal stedsutvikling. Gjennom å formidle lokale stedskvaliteter i bilder og tekst, informasjon 
om arenaer for frivillighet, kultur- og aktivitetstilbud, representerer en slik kanal et viktig 
supplement til kommunens formelle informasjonskanaler, og lokalpressens ansvar for å stille 
kritiske spørsmål. En slik kanal skal etableres i kommunedelene.

Noen spørsmål til innbyggerne:
• Hvilke ressurser i ditt lokalsamfunn bør kommunen samarbeide med?
• Hvordan kan kommunen og lokalbefolkningen sammen bidra til både å skape og gi 

gode tjenester i lokalsamfunnet? 
• Hvilke tjenester mener du bør utvikles i fellesskap, og kan du selv tenke deg å bidra i 

dette arbeidet?

Klikk her for å svare

https://www.nyedrammen.no/planer/veivalg-drammen/tilbakemelding/
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Et styrket lokaldemokrati i alle kommunedeler i 
nye Drammen 
Politisk plattform slår fast at lokaldemokratiet skal styrkes i nye Drammen kommune. Det 
handler om tre mål: 

Påvirkning 
Alle skal ha reelle muligheter til påvirkning i beslutningsprosesser som angår dem selv. Man 
skal ha mulighet for å ytre seg til kommunale planforslag, bli hørt i utbyggingssaker og 
kunne spille inn ulike synspunkter og ideer. 

Medvirkning 
Det skal være både ønskelig og enkelt å medvirke i utviklingen av den nye kommunen, 
særlig der man bor. Den nye kommunen skal legge til rette for, og stimulere til, at alle 
innbyggere kan ta del i å skape aktivitetstilbud, trivsel, verdier og livskvalitet, sammen med 
det offentlige og andre aktører. 

Vitalisering 
Det må være attraktivt og motiverende å delta i partipolitisk arbeid. Det innebærer at det 
politiske arbeidet må vitaliseres og stimuleres, slik at det blir mer spennende og meningsfylt 
for innbyggerne å bidra til å styrke lokaldemokratiet. 

Et aktivt og godt lokaldemokrati er i seg selv også en viktig strategi for å oppnå andre 
grunnleggende og viktige mål, så som stedsutvikling og tjenesteproduksjon nærmest mulig 
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bruker. Innbyggerne må oppleve at deres medvirkning har en effekt og at den enkelte på 
denne måten kan være med på å skape noen resultater. 

En helhetlig strategi 
For å kunne nå målene i den politiske plattformen som er knyttet til både lokaldemokrati, 
stedsutvikling og et desentralisert tjenestetilbud, må det utvikles en helhetlig strategi som 
evner å se disse målene i sammenheng.

Lokaldemokratisk arbeid utøves ganske forskjellig i de tre kommunene i dag, og det 
vil være nødvendig å gi dette arbeidet en felles plattform i hele den nye kommunen. 
Dette kan gjøres gjennom å utvikle en felles lokaldemokratisk verktøykasse og en felles 
nærdemokratiordning.

Felles lokaldemokratisk verktøykasse
Denne skal inneholde ulike metoder for å skape medvirkning både fra brukere, innbyggere, 
lag, foreninger og næringsliv. Variasjon i verktøyene er viktig for å kunne fange opp ulike 
behov og problemstillinger. En slik verktøykasse skal ikke virke begrensende. 

Verktøykassen skal kunne anvendes på alle nivåer, i hele kommunen, på ulike 
problemstillinger og overfor ulike målgrupper. Den må være felles for hele kommunen, og 
skal sikre at alle de tre målene for lokaldemokratiet reflekteres i alle deler av kommunen. 

Verktøykassen vil bidra til både å skape arenaer for medvirkning og rammer for 
samskaping, og bør også omfatte økonomiske virkemidler i form av tilskudd eller driftsstøtte 
til mindre prosjekter, arrangementer eller møter i tilknytning til lokaldemokratisk arbeid i 
kommunedelene. 

Felles nærdemokratiordning
For også å kunne ivareta ambisjonene om stedsutvikling og et mest mulig desentralisert 
tjenestetilbud, foreslås det å utvikle robuste og mest mulig like nærdemokratiske ordninger 
i alle områdene som blir definert som kommunedeler. Dette er nødvendig for å sikre bred 
medvirkning, engasjement, god forankring og gode resultater. I denne strategien inngår:
• nærutvalg i hver kommunedel 
• administrative og økonomiske ressurser 
• lokale knutepunkt i hver kommunedel
• gode koblinger til sentralt politisk og administrativt nivå 

Hva slags verktøy trenger vi? 
En felles lokaldemokratisk verktøykasse bør bestå av følgende elementer:

Dialogmøter
Dette er en arena hvor folkevalgte møter ansatte, brukere og/eller innbyggere til en åpen 
samtale om definerte problemstillinger. Dette har i lengre tid vært benyttet som verktøy innen 
ulike tjenesteområder, og erfaringene er gode.

Ung dialog
Nye Drammen kommune vil ha et ungdomsråd, som er lovpålagt for alle kommuner i 
landet. I tillegg bør det årlig gjennomføres 1-2 dialogmøter med ungdom fra ulike miljøer, 
og fra alle deler av den nye kommunen.

Digital dialog 
Nye Drammen er nå pilotkommune for utprøving av verktøy for digital kommunikasjon 
med innbyggerne. Målet er å utvikle enkle metoder for å innhente tilbakemeldinger fra 
innbyggerne. Dette vil være tidseffektivt og sikre at flere stemmer blir hørt.
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Åpne konferanser og folkemøter
I noen sammenhenger kan det være naturlig å avholde konferanser eller folkemøter, gjerne 
knyttet til ulike høringer og planprosesser. Disse gjennomføres i regi av rådmannen eller 
avdelingene, og folkevalgte er også til stede.

Idéutvalg
Dette er også kjent som «oppgaveutvalg», og særlig Svelvik har gjort erfaringer med dette. 
Her deltar inntil fem folkevalgte og ti innbyggere i håndteringen av en konkret definert 
oppgave.

Gjestebud
Kommunen kan kontakte såkalte gjestebudverter, som tar ansvar for å invitere ulike «gjester» 
til å besvare spørsmål fra kommunen. Vertene opererer uavhengig av kommunen, som 
således ikke selv deltar på møtene. 

Barnetråkk eller folketråkk
Dette er en metode for innsamling av informasjon om hvordan barn, unge og andre bruker 
og opplever sine fysiske omgivelser.

Lokaldemokratiundersøkelser
Både Svelvik, Drammen og Nedre Eiker har erfaring med å delta i 
lokaldemokratiundersøkelser. Disse skal kartlegge den opplevde kvaliteten 
på lokaldemokratiarbeidet, og består av en innbyggerundersøkelse og en 
folkevalgtundersøkelse. Dette vil gi verdifull informasjon om hvordan det lokaldemokratiske 
arbeidet utvikler seg i nye Drammen.

Det vil være en forutsetning at det bygges opp bred kunnskap om bruken av disse 
metodeverktøyene i hele kommunen. Det skal derfor utarbeides en håndbok som beskriver 
de ulike verktøyene, redegjør for styrker og begrensninger og gir gode eksempler på 
relevant og god praksis. 

Nærutvalg i hver kommunedel
Drammen har tidligere hatt bydelsutvalg, Svelvik har to nærmiljøutvalg og har besluttet 
innført lokalutvalg. Noen større kommuner etablerer såkalte kommunedelsutvalg. 

Et kommunedelsutvalg består utelukkende av medlemmer som er folkevalgte og/eller 
oppnevnt av kommunestyret. Ingen er direkte valgt fra lokalmiljøet. Et lokalutvalg består 
vanligvis utelukkende av representanter valgt, eller utpekt av innbyggerne i området.

I nye Drammen skal det etableres nærutvalg i alle kommunedelene. Disse skal bestå av 
folkevalgte, lag og foreninger, næringsliv og innbyggere lokalt. Dette kan være en arena 
for gjensidig informasjon og dialog mellom lokalmiljøet og de folkevalgte.

Nærutvalgene knyttes primært til de områdene som blir definert som stedsutviklingsområder. 
Men dette er ikke til hinder for at mindre steder kan beholde/etablere egne nærmiljøutvalg 
e.l. uten folkevalgte representanter. 
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Oppgaver 
Nærutvalget skal være en arena hvor medlemmene møtes inntil fire ganger i året. Det skal 
være et supplement til andre lokaldemokratiske verktøy, og en arena som motiverer og 
stimulerer til lokalt engasjement.

Nærutvalgene skal ikke erstatte eller overta oppgaver som i dag tilligger andre aktører som 
idrettsråd, ungdomsråd osv. Og de skal heller ikke overprøve eller «sile» uttalelser fra disse. 

Aktuelle oppgaver for nærutvalgene vil kunne være:
• å fungere som en informasjons- og kontaktarena mellom folkevalgte og lokalmiljøet
• å være en lyttepost for lokale ideer og problemstillinger
• å bidra i tilrettelegging og gjennomføring av lokaldemokratiske tiltak som konferanser, 

dialogmøter, ideutvalg osv.
• å foreslå fordeling av eventuelle økonomiske ressurser som stilles til rådighet for 

lokaldemokratiske tiltak 
• å kontrollere framdrift, ressursbruk og kvalitet i lokaldemokratiprosjekter som igangsettes 

Administrative og økonomiske ressurser 
Lokaldemokratisk arbeid og lokalt utviklingsarbeid trenger «drivstoff» i form av både 
administrative og økonomiske ressurser for å kunne hente ut effekter. Derfor vil en viktig del 
av strategien være at det sikres tilgang til administrative ressurser i form av en koordinator 
og noe økonomisk støtte. 

Nærutvalgene knyttes til lokalt knutepunkt i kommunedelene 
Alle kommunedelene må ha et naturlig samlingssted eller knutepunkt for informasjon, 
møter og arrangementer av ulik karakter. Dette er ideen bak for eksempel Byhuset i 
Svelvik, bydelshuset på Fjell og Nedre Eiker bibliotek i Mjøndalen. Et knutepunkt knyttet 
til allerede eksisterende tjenester øker tilgjengeligheten for innbyggerne. Bibliotekene 
er i utgangspunktet godt egnet, men det kan også være skoler, helseinstitusjoner eller 
frivilligsentraler. 

Koblingen til sentralt politisk og administrativt nivå 
For å sikre helheten i den nærdemokratiske strategien, vil det være helt nødvendig med 
en tett kobling mellom det lokale engasjementet og kommunens sentrale administrative og 
politiske ledelse. Saker skal følges opp og samordnes, og det må stilles krav til framdrift og 
oppfølging.

Noen spørsmål til innbyggerne
• Mener dere forslaget om nærutvalg er godt egnet til å styrke nærdemokratiet?
• Hva er det viktigste for at du skal oppleve det som interessant å delta og ønske å  

medvirke?
• Hvilken type innbyggere bør sitte i nærutvalgene, og hvordan bør disse velges?
• Hva syns dere om forslaget til nærmiljøkoordinatorer i hver kommunedel?
• Hva vil være den viktigste rollen til disse koordinatorene, og hvilken bakgrunn og  

kompetanse bør disse ha?

Klikk her for å svare

https://www.nyedrammen.no/planer/veivalg-drammen/tilbakemelding/
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Brukeren skal være sjef i eget liv
Politisk plattform understreker at det skal være enkelt å påvirke, og at det skal være 
interessant å delta. Den nye kommunen skal raskt utvikle en strategi for innbygger- og 
brukerinvolvering der samskaping er et bærende element. Den nye kommunen skal være 
innovativ i sin utvikling av gode arenaer for medvirkning.

Dette innebærer blant annet:
• å spørre innbyggerne om hva som er viktig for dem. 
• at vedtak fattes i en tverrfaglig sammenheng på bakgrunn av brukers ønsker og behov.
• at saksbehandlingen desentraliseres der det kan gi økt brukermedvirkning og bedre 

tjenester.

Innbyggernes behov for kommunens tjenester er svært ulike. Gjennom åpen dialog med 
brukerne får kommunens tjenesteytere økt kunnskap om brukerens situasjon, ønsker og 
behov. Dette bidrar til at enkeltpersoner og grupper får større innflytelse og handlingsrom, 
samtidig som fordommer og stereotypier motvirkes. Det å selv sitte i førersetet i eget liv og 
kunne påvirke, gir mening og mestring som er viktig for alle mennesker uavhengig av alder, 
livssituasjon og behov for offentlige tjenester.

Innbyggernes ønsker og behov er førende for tjenestene
For å kunne være med på å ta beslutninger som påvirker eget liv, er det viktig å bli møtt på 
en måte som oppleves som likeverdig. Innbyggere med behov for tjenester skal i større grad 
kunne, i samarbeid med kommunen, velge hvordan tjenestene de trenger skal innrettes.

7



VEIVALG NYE DRAMMEN - NÅ TRENGER VI DINE TILBAKEMELDINGER28

Brukernes tilbakemeldinger skal brukes til å forbedre tjenester, tilbud og behandlingsforløp. 
Brukerne skal ha mulighet til å medvirke i enhver samtale om egen situasjon, slik at 
tjenestene kan treffe den enkeltes ønsker og behov bedre. Innenfor rus og psykisk helse er 
det tatt i bruk et feedback-verktøy, som gjør medvirkning enklere for disse gruppene. 

Digitale løsninger for kommunikasjon med innbyggere, brukere og pårørende er et viktig 
supplement til det fysiske møtet, og mange innbyggere foretrekker å kommunisere med 
kommunen på denne måten. Videreutvikling av digitale løsninger, slik at disse også gir økt 
selvbestemmelse, er et satsingsområde for nye Drammen.

Tjenesteutvikling nær der tjenestene ytes
Utvikling av tjenestene skal skje så nært der tjenestene ytes som mulig. Samtidig skal 
innbyggerne få likeverdige tjenester uavhengig av hvor i kommunen de bor. 

For at brukerne av et kommunalt tilbud skal kunne være med på utforming og utvikling av 
tjenestene, bør ulike fora for brukermedvirkning lokalt styrkes. I tillegg til etablerte arenaer 
som elevråd, FAU og brukerråd, vil det kunne tas i bruk medvirkningsmetoder som settes 
sammen for å arbeide med aktuelle lokale utviklingstiltak, planarbeider eller lignende.

Innbygger- og brukerundersøkelser gir viktig informasjon 
For å sikre kvaliteten i tjenestene på kommunenivå, er det nødvendig å innhente 
systematiserte tilbakemeldinger fra innbyggerne. Innbygger- og brukerundersøkelser kan 
utføres på mange ulike måter. Brukerundersøkelser som undersøker hvordan kommunen 
oppleves på tvers av tjenesteområder, vil kunne gi bedre informasjon enn undersøkelser som 
tar for seg enkelte tjenester.

Digitale løsninger skal bidra til å lette mulighetene for medvirkning på alle nivåer. Utvikling 
av metoder som setter innbyggerne i sentrum, vil innebære endringer på alle arenaer der 
kommunen møter sine innbyggere.

Noen spørsmål til innbyggerne:
• Hvordan skal kommunens medarbeidere møte deg som innbygger for at du skal  

oppleve at dere er likeverdige parter og at du er «sjef i eget liv»?
• Hvilke tjenester mener du bør utvikles/videreutvikles i din kommunedel, gjerne i  

samarbeid med frivillige, og kan du selv tenke deg å bidra i dette arbeidet?
• Har du innspill til hvordan kommunen på en enkel måte kan innhente tilbakemeldinger 

fra innbyggerne og brukerne?
• Hvordan kan kommunen legge til rette for at det skal være enkelt for alle å gi  

tilbakemeldinger på kommunens tjenester?
• Nye Drammen skal videreutvikle gode digitale løsninger slik at innbyggerne enkelt kan 

kommunisere med kommunen. På hvilke nye områder ønsker du å kunne kommunisere 
digitalt med kommunen?

• Hvor viktig mener du det er med regelmessige bruker- og innbyggerundersøkelser, og 
hva skal til for at folk velger å svare på disse?

Klikk her for å svare

https://www.nyedrammen.no/planer/veivalg-drammen/tilbakemelding/
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Utvikling av lokale tjenester og knutepunkt i alle 
kommunedelene 
Politisk plattform slår fast at den nye kommunen skal bygges som en flerkjernet kommune, 
og at stedsutvikling i kommunedelene skal skje med utgangspunkt i hvert enkelt områdes 
unike kvaliteter. 

«Den nye kommunen skal sikre en god start i livet. Trygg oppvekst, trygt bomiljø og god 
overgang til voksenlivet er vesentlig for å forebygge problemer seinere i livet. Et nærmiljø 
som gir identitet og tilknytning er også en positivt forsterkende faktor.

Det skal tilbys sykehjemsplasser, helse- og omsorgstjenester, omsorgsboliger og bo- og 
servicesenter nærmest mulig der folk bor, for å bevare nærhet til tjenestene og lokal 
identitet. 

Eksisterende tilrettelagte arbeidsplasser som vekst- og attføringsbedrifter, opprettholdes 
lokalt.»

Lokale tjenester i kommunedelene
Særlig innenfor tjenesteområder som kultur, oppvekst og omsorg er det viktig med nærhet 
til brukere og innbyggere, og at disse får mulighet til reell medvirkning. Tjenestetilbud lokalt 
skal bidra til å skape miljø og omgivelser som stimulerer til aktivitet. 

Tjenestetilbudet lokalt skal kjennetegnes ved at alle innbyggere møtes på en likeverdig 
måte. Det er ønskelig at innbyggerne skal oppleve én dør inn til hele kommunen. 

8
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Innbyggere skal oppleve helhetlige og koordinerte tjenester, på tvers av fag. De skal få 
hjelp til å finne ønsket aktivitet eller til å få kontakt med ulike tjenester i kommunedelen og 
kommunale tjenester som er lokalisert sentralt. 

Innbyggerne skal oppleve at det er en lav terskel til å få råd, veiledning og tjenester. Det 
vil si at innbyggerne i størst mulig grad skal kunne oppsøke det lokale tjenestetilbudet uten 
avtale og uten egenbetaling. Tjenestetilbudet skal være tilgjengelig for alle, med universell 
utforming og åpningstider som tar høyde for når brukerne har anledning til å ta kontakt. 

Innbyggere skal kunne motta tjenesten lokalt, når dette er formålstjenlig, og dersom de selv 
ønsker det. I tilfeller hvor innbygger av ulike grunner selv ønsker å motta tjenesten et annet 
sted enn i sitt lokalmiljø, skal dette tilbys sentralt eller i en annen kommunedel. 

Organisering av tjenester og tilbud i kommunedelene legger opp til at kommunen skal 
kunne bruke ressurser på tvers i større grad enn hva som gjøres i dag. Eksempelvis vil 
noen faggrupper være en knapphetsressurs i fremtiden, og det vil være behov for å utnytte 
ressursene bedre på tvers.

Tjenester og tilbud som finnes nært der innbyggerne bor

• Barnehager
• Skoler
• Sykehjem
• Tjenester levert i innbyggerens hjem, så som:

• helsetjenester 
• barnevernstjenester 
• bo-oppfølging 
• fysioterapi/ergoterapi

• Lekeplasser og friareal for fysisk aktivitet, sosialt samvær og rekreasjon.

Idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og arealer som er tilrettelagt for friluftsliv
En rekke andre tilbud, tjenester og servicefunksjoner vil på sikt kunne samlokaliseres etter 
hvert som de fysiske knutepunktene i kommunedelene utvikles. Noen gode eksempler er:

«Borgertorg» - informasjon, råd og veiledning
Innbyggerne skal kunne motta informasjon om alle kommunale tjenester og tilbud, både de 
som finnes i bydelen og de som er lokalisert andre steder i kommunen. Her skal det også 
være mulig å få utført enkle serviceoppgaver, så som utstedelse av ledsagerbevis med mer. 
Det skal også ytes hjelp til å bruke kommunens digitale løsninger.

Lavterskeltilbud og forebyggende tjenester
Dette kan dreie seg om foreldreveiledning og helseoppfølging. Deltakelse i ulike 
samtalegrupper eller lærings- og mestringskurs er også aktuelt.

Dag- og aktivitetstilbud
Organiserte tilbud, så som dagsenter for hjemmeboende, kvalifiseringskurs, arbeids- og 
språkpraksis, boveiledning og kurs i privatøkonomi.

Møteplass og arena for aktiviteter
Lokalene skal være tilgengelig for alle innbyggerne i nærmiljøet, samt lag og foreninger. 

Dette kan dreie seg om en ungdomsklubb med ulike aktiviteter, eller brukerstyrte aktiviteter 
som drives av frivillige.
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Kulturtilbud
Folk skal ha muligheten til å lære, utøve og oppleve teater, sang og musikk og andre 
kulturaktiviteter. 

Arena for utlån, deling, bytte og gjenbruk
Barn og unge skal kunne låne ulike typer sportsutstyr, bøker, spill eller leker. Det kan 
etableres en byttehylle for å stimulere til gjenbruk.

Kommunen som samarbeidspartner for lag, foreninger og enkeltpersoner
I knutepunktet skal man kunne motta bistand til å realisere ideer, og til å gjennomføre ulike 
arrangementer.

Kommunen som samarbeidspartner for lokalt næringsliv
Kommunen skal bidra til å skape arbeidsplasser lokalt ved arbeidsrettede tiltak, 
arbeidstreningsplasser, tilrettelagte arbeidsplasser og språktreningsplasser. 

Kommunen skal tilrettelegge for lokale initiativ
En av strategiene for stedsutvikling er ressursmobilisering lokalt. Kommunen må ha god 
kunnskap om lokale ressurser. Kommunen må derfor involvere seg og samarbeide med 
innbyggerne i kommunedelene, lokale lag og foreninger, samt lokalt næringsliv. Slik vil 
knutepunktene i kommunedelene bli en arena for innbyggere, brukere, frivillige, og andre. 

Kommunen skal være en nytenkende og forutsigbar partner i samarbeidet med lokale lag 
og foreninger. Både i planarbeid, utviklingsarbeid og byggeprosjekter skal kommunen være 
pådriver til dialog og samarbeid på tvers av sektorer og med lokalsamfunnet. Det er viktig 
å etablere gode samarbeidsstrukturer med lag og organisasjoner lokalt.

Kommunen skal være en forebyggende samfunnsaktør i nærmiljøet, og til en bærekraftig 
kostnad. Det gjøres blant annet ved å skape attraktive møteplasser i nærmiljøene. Lokale 
knutepunkt vil kunne bidra til å ivareta folkehelsearbeidet i kommunen, ved å legge til 
rette for aktiv oppvekst og aldring, samt samspill mellom sektorer, og med forankring i 
lokale behov. Dette vil fremme deltakelse og livsutfoldelse, og stimulere til nye former for 
oppgaveløsning i velferdssamfunnet.

Lokale tilbud og tjenester, samlokalisert i knutepunktene
Det skal etableres lokale, fysiske knutepunkt i alle kommunedeler – som et senter for 
samlokaliserte tjenester og som en arena for lokalmiljøet. Mange nærmiljøer mangler 
et lokalt møtested eller felles møteplasser på tvers av generasjoner og aktører. Sambruk 
av lokaler på tvers av kommunens sektorer og sivilsamfunnet vil legge grunnlag for felles 
aktiviteter, uformelle møter og en bedre utnyttelse av lokale ressurser. Ved å opprette 
et lokalt knutepunkt i nærhet av, eller tilknyttet andre offentlige funksjoner, vil fremtidige 
investerings- og driftskostnader reduseres. Etablering av et komplett, lokalt knutepunkt i alle 
kommunedeler vil nødvendigvis måtte foretas over noe tid.

Hva vil kjennetegne et velfungerende lokalt knutepunkt?

• Tilstrekkelig areal og funksjonalitet, som:
• legger til rette for tjenester levert nær innbyggere
• legger til rette for aktiv bruk og samhandling med lag og foreninger 
• bidrar til realisering av private initiativ 
• legger til rette for å skape arbeidsplasser

• God tilgjengelighet, i form av åpningstider og universell utforming. Et lokalt knutepunkt 
må være tilgjengelig for innbyggere på ettermiddag og kveld, samt i helgene. 
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• Nærhet til kollektivtransport med hyppige avganger. Det må være enkelt for innbyggere 
å oppsøke det lokale knutepunktet. 

• Fysisk tilrettelegging av sykkelveier og turveier for lett kommunikasjon i kommunedelene.

Samlokalisering og plassering vil også kunne gi positive effekter for klima- og miljø. Ved å 
etablere tilbud i kommunedelene, vil innbyggerne i større grad motta hjelpen de trenger der 
de bor. Det vil kunne føre til et redusert transportbehov.

Innbyggerne må oppleve at knutepunktet, med sin fysiske utforming, sosiale funksjon, sine 
kompetente medarbeidere og et hensiktsmessig tjenestetilbud er et sted de ønsker å bruke - 
både for å motta tjenester, og for å kunne oppleve nærhet og lokal identitet.

Kafé, aktivitetslokaler og møteplasser skal være til for hele nærmiljøet og alle aldersgrupper. 
Et lokalt knutepunkt kan være lærebedrift for praksiskandidater og en arena for tilrettelagt 
arbeid, og gi mulighet for meningsfylt aktivitet på tross av redusert arbeidsevne. Det er 
ønskelig at knutepunktet skal være åpent sju dager i uken, og innbyggerne bør ha mulighet 
for å kjøpe et godt måltid.

Noen spørsmål til innbyggerne:
• Hva er de tre viktigste forutsetningene for at du skal ønske å benytte deg av tilbudet 

som gis ved det lokale knutepunktet? 
• Hvilke steder i din kommunedel mener du er særlig egnet til å utvikles til et lokalt 

knutepunkt?
• Er det tjenester du ville foretrekke å oppsøke eller benytte i en annen kommunedel eller 

sentralt? I tilfelle hvilke?
• Hvordan kan vi sikre at det lokale knutepunktet fungerer som en god møteplass for 

alle?

Klikk her for å svare

https://www.nyedrammen.no/planer/veivalg-drammen/tilbakemelding/
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Epilog – velferd i nye Drammen kommune
Velferdsstat er et begrep alle kjenner og bruker. Men ikke alle er like kjent med betegnelsen 
velferdskommune, Men, den finnes – og for å oppdage den og gi begrepet mening for nye 
Drammen, kan det være nyttig å trekke noen linjer.

Da Odvar Omland (95) begynte som kontorsjef hos sosialrådmannen i Drammen for 
akkurat 50 år siden, i 1969, var hele regionen inne i en brytningstid. Papirindustrien var 
døende, innvandrerne banket på døra og det oppsto nyord som narkotikamisbruk, miljøvern 
og integrasjon. Han hadde allerede en lang karriere bak seg innen frivillighet, foreningsliv 
og offentlig administrasjon, og forsto at han sto midt i en historisk epoke som ville forandre 
regionen for alltid.

Omland syklet fra Asker til Drammen hver eneste dag, for å kunne tenke på vei til jobb 
og legge inn ei treningsøkt på vei hjemover. På toppen av Lierbakkene hendte det han 
stanset et øyeblikk og så utover Drammensfjorden og oppover mot Eikerbygdene og tenkte 
hvor fantastisk flott dette området er, en norsk perle. Han tenkte også hvor stort ansvar alle 
kommunalt ansatte har som forvalter denne regionen på vegne av befolkningen. Dette 
ansvaret er like stort i 2019 som det var i 1969.

Begrepet «velferdsstat» oppsto rett etter krigen, da Omland studerte på Politiskolen. 
Velferdsstaten er i dag bildet på den norske samfunnsmodellen, med høy levestandard, god 
livskvalitet, relativt små forskjeller mellom samfunnslag og landsdeler og sosial trygghet for 
alle. 
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Begrepet «velferdskommune» er nyere. Forskere mener å kunne knytte det til 150 års jubileet 
for formannskapslovene og det kommunale selvstyret, altså i 1987. Ordet velferdskommune 
ble brukt for å understreke kommunenes selvstendige rolle i velferdsutviklingen. Historisk sett 
er det som oftest kommunene, ikke staten, som gjennom lokale tiltak har vært pionerer i 
store sosiale reformer. 

Statens oppgave har deretter vært å gjøre disse gode tiltakene allmenne, både gjennom 
lovverket og gjennom statlige finansieringsordninger. På den måten har gode ideer og tiltak 
blitt tilgjengelige for alle, også i fattige kommuner. Statens rolle som en aktør som handler 
på vegne av de fattige kommunene, har også hatt en annen effekt, nemlig å avlaste 
kommunene slik at de har fått økonomisk handlingsrom til å tenke nytt og komme med gode 
løsninger. 

Slik tenkte man i 1987, da kommunene ble hyllet i festtaler. Så kom den økonomiske 
hverdagen. Ut over på 1990- og 2000-tallet ble det hevdet at kommunenes handlingsrom 
tapte terreng i forhold til statlig styring, og at kommunene hadde blitt redusert til institusjoner 
for å sette nasjonale velferdsbeslutninger ut i livet. 

I en bred nasjonal undersøkelse blant lokalpolitikere i 2003, svarte 80 prosent av 
lokalpolitikerne at de var «helt eller nokså enige» i påstanden om at staten styrer så mye av 
den kommunale aktiviteten via pålegg og rettighetsfesting at det blir for lite handlingsrom. 
Bare seks prosent av lokalpolitikerne var «helt uenige».

Allerede i 1949 uttalte den kommunalpolitiske nestoren Helge Seip at «det er neppe tvil om 
at kommunene bare kan oppfylle sin rolle som utløsere av lokale initiativ og den stedlige 
innsatsvilje, dersom de har et rimelig spillerom for egne disposisjoner». Odvar Omland 
registrerer at det er her vi står også i dag, og at det igjen er grunn til optimisme på vegne 
av velferdskommunen: 

- Kommunereformen bidrar til dette. Større kommuner betyr sterkere kommuner som igjen 
betyr større spillerom for egne disposisjoner, sier han.

- Det er kommunene som er best i stand til å løse de største velferdsoppgavene vi nå står 
overfor. Det er bare kommunene som har den nødvendige nærheten til brukeren, og som 
har innovasjonskraft til å se nye løsninger for nye behov. Staten makter ikke den oppgaven, 
og det er dessuten bare kommunene som hver dag ser sine brukere i øynene og som møter 
frivilligheten på hjemmebane, legger Omland til. 

- Kommunereformen bidrar til en gjenfødelse av velferdskommunen. Større kommuner betyr 
ikke mindre nærhet, men tvert imot større frihet til å investere i nærhet, sier han, før han 
setter seg på sin daglige trimtur med ergometersykkelen. Og til våren tar han fram sykkelen 
igjen og begir seg ut på lange turer, gjerne i retning Drammen der han gjerne tar turen 
rundt elva og opplever byens utvikling og fremgang de siste 50 årene.

 - Det som har skjedd i Drammen er formidabelt, og det er jo ingen grunn til at det skal 
stoppe med dette.
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