
Hovedutvalg for helse, sosial 
og omsorg den 15.4.20

Orientering om tiltaket «Drammensgården»



Hensikt med saken

Denne saken legges frem for å:

1. Gi kunnskap om tiltaket 
«Drammensgården» 

2. Orientere om status



Historikk

• Bystyret i tidligere Drammen kommune 
vedtok i 2017 at tiltaket 
«Drammensgården» skulle iverksettes

• Tiltaket var forankret i handlingsplanen: 
«Innovasjonsstrategi for rus og psykisk 
helse»

• Nedre Eik Gård ble kjøpt i mars 2019

• Konsesjon gitt i mars 2020

• Videre fremdrift vurderes i 1. tertial-
rapport 2020
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Beskrivelse av «modellen» 

..\..\..\Downloads\Velkommen til Jegersberg.mp4
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Jegersberg gård – rehabiliterings og kompetansesenter

../../../Downloads/Velkommen til Jegersberg.mp4


Mulig fremdriftsplan

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Oppstart med 
3 beboere i 

oktober

Fylle 
hovedhuset 5 

beboere

Dersom 
sidefløy er 

klar, øke til 10 
beboere

Øke til 15 
beboere

Øke til 20 
beboere

Full kapasitet, 
28 beboere



Arbeid og næring

• Morelldrift

• Produksjon av syltetøy/juice

• Høner

• Hundedagis

• Birøkt - honningproduksjon

• Snekkerverksted og vedproduksjon

• Utleie av to teiger til storfe og 
grasproduksjon

• Samarbeid med skigruppa om Svanlihytta

• Sau/storfe

• Trevirke

• Kafe og møterom

• Glamping /tretopphytter

• Friluftscamp

2020-2021 2022 -



Organisering

• «Drammensgården» er del av virksomheten «Rus og psykiske 
helsetjenester». Det er ansatt en daglig leder/prosjektleder samt en sosial 
og landbruksfaglig koordinator. For øvrig baseres driften på at noen av 
beboerne fungerer som mentorer for nye beboere.

• Sosial- og landbruksfaglig koordinator vil ha hovedansvaret for daglig 
oppfølging av beboerne og drift av gården. 

• Daglig Leder/ prosjektleder vil ha hovedansvaret for å sikre god drift og 
økonomi samt videreutvikling av gårdsdrift og næring samt delta i 
virksomhetens ledergruppe. 



Økonomi

Drift

• Estimerte brutto driftsutgifter med 
helårseffekt: 4,4 millioner kroner

• Estimerte etableringskostnader: kr. 
870.000

• Estimert samlet inntekt ca. 2 millioner 
kroner de første årene med begrenset 
eller ingen betydelig næringsinntekt:
• Hvor husleie + kost fra beboere er beregnet til 

kr. 11.000 per beboer per måned
• Statlig prosjektstøtte ca. 1,4 millioner kroner, 

gradvis avtagende over 3 år 

Investering

• Estimerte total brutto investeringskostnad: 
ca. 50 millioner kroner (inkludert 
kostnader ved kjøp av gården; 14.5. 
millioner kroner)

• Det forventes noe tilskudd fra Husbanken, 
som vil bli vurdert mot 1. tertial



Takk for oppmerksomheten!
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