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Ny Start har 4 (5) avdelinger:

• Flyktningetjenesten

• Boligtjenesten

• Tjenester til andre grupper (Levekårstjenester)

• Drammen Krisesenter

• (Nok.Drammen (Tidligere BRiS - interkommunalt samarbeid 
etter kap. 20 i Kommuneloven med 18 kommuner, og har eget 
styre))



Organisasjonskart Ny Start

Ny Start

Boligtjenesten Flyktningetjenesten
Tjenester til andre 

grupper
Drammen 

Krisesenter
Nok.Drammen



Årsverk per 2021

Avdeling: Årsverk innplasserte

Boligtjenesten 25,00

Flyktningetjenesten 18,40

Tjenester til andre grupper (Levekårstjenester) 10,10

Drammen Krisesenter 11,28

Nok.Drammen 4,20

Virksomhetsleder 1,00

SUM 69,98



Ny Start – overordnede ambisjoner

• Ny Start vil bruke eksisterende virkemidler som kobles enda tettere sammen, 
og på nye måter. I tillegg vil ny metodikk bli utviklet og tatt i bruk. Innsatsen 
tilpasses ulike grupper av innbyggere.

• Ett av målene er å skape et tjenestetilbud og en kultur der 
forebyggende aktiviteter og inkludering står sentralt. Hensikten er spesielt å 
styrke, forsterke og akselerere inkludering og selvhjelp hos innbyggere som har 
ulike levekårsutfordringer, eller som av ulike grunner trenger hjelp til en ny start.



Flyktningetjenesten - tjenester

• Bosetting, kvalifisering og integrering av flyktninger

• Tilby introduksjonsprogram på heltid, etter en individuell vurdering av 
innhold, og utarbeide individuell plan

• Helhetlig fokus med spesielt blikk på barnefamilier, samt koordinerende ansvar 
i fht kommunalt og frivillig tilbud

• Arbeidsretting av program, samt ansvar for temakurs i heltidsprogrammet.



Organisering av Flyktningetjenesten

• Hensikten med Flyktningetjenesten er å sikre en helhetlig koordinering av 
flyktningers behov.

• Tjenesten samles for å unngå fragmentering og redusere behov for koordinering 
som kan oppstå dersom arbeidet legges til flere organisatoriske enheter.

• Endringer kan komme som konsekvens av tverrfaglig- og sektoriell strategiprosess.



Org.kart Flyktningetjenesten
Flyktningtjenesten

BOSETTINGSTEAM
OPPFØLGINGSTEAM

(Flyktningkonsulent/programrådgiver)

Utdanningsteam

Jobbteam

Helse og familieteam

MARKEDSTEAM

Støttefunksjoner



Utfordringer i Flyktningetjenesten

• Ny Integreringslov fra 2021 vil føre til endringer i programarbeidet, med 
bl.a. varighet og mål og en overgangsperiode med to lovverk

• Behov for økt grad av kontakt med arbeidslivet- både kommunale 
virksomheter og private bedrifter - for flere praksisplasser / lønnet arbeid.

• Heldagsprogram og innhold – temakurs, norsk, praksis basert på 
individuelle vurderinger, og ikke standardiserte løsninger.

• Tettere samarbeid med NAV og bruk av statlige virkemidler for å finne 
løsninger for de som ikke er selvhjulpne ved utgangen av 
introduksjonsprogrammet.



Boligtjenesten - tjenester

• Saksbehandling, vurdering og tildeling av ca 2000 boliger der kommunen 
har tildelingsrett. Dette er kommunale boliger, tilrettelagte boliger, boliger fra 
private utleiere, boliger fra stiftelser m.m

• Inngåelse og oppfølging av kontrakter ift kommunale boliger.

• Boligtjenesten har et prosjekter med formål at innbyggere kan kjøpe sine boliger som 
de leier. Prosjektet heter «Leie til eie».

• Barna først - prosjekt. Målet er at enslige forsørgere som kun har NAV inntekter får 
mulighet til å kjøpe egen bolig. Samarbeidsprosjekt mellom NAV og Boligtjenesten.



BT- tjenester forts.
• «Ditt valg Bolig først» prosjekt fra tidligere Drammen er et Housing First 

tiltak som er inne i sitt 7. år. «Bli boende» er et prosjekt fra tidligere Nedre 
Eiker. Både Housing first og Bli boende er et lavterskeltilbud til innbyggere med 
rusproblem som trenger hjelp til å bo og beholde sin bolig.

• Drammen var en av de første kommunene i Norge som startet opp dette.

• Saksbehandler og vurderer søknader på bostøtte

• Saksbehandler og vurderer søknader på Startlån og tilretteleggingstilskudd 
etter midler fra Husbanken. Ramme for Startlån i 2021 er kr. 450 millioner.



Organisering av Boligtjenesten

• Skal sikre en helhetlig og tverrsektoriell koordinering av boligtjenester i Nye 
Drammen.

• Endringer kan komme som konsekvens av tverrfaglig- og 
sektoriell strategiprosess.



Org.kart Boligtjenesten

Boligtjenesten

Avdelingsleder 

Housing first/Bli boende Leie til eie/startlån Bostøtte

Mottak/service torg

Jurist

Fagkoordinator

Tildeling



Utfordringer i Boligtjenesten

• Kommunen har i dag for få boliger til enkelte brukergrupper 
som utviklingshemmede. Døgnkontinuerlige boliger med og uten personell.

• Boliger som er tilrettelagt for rusmisbrukere som i tillegg har somatiske og 
psykiske utfordringer.

• Boliger til barnefamilier med lav inntekt. Tett samarbeid med NAV for å unngå at 
personer på introduksjonsprogram blir værende og ikke finner bolig på det 
private marked selv etter avslutning.

• Oppfølging/inngåelse av leiekontrakter på kommunale boliger.



Tjenester til andre grupper
• Kompetanseteam Levekår:

• Kompetanseteam Levekår er et tverretatlig team i Drammen kommune. K

• Kompetanseteam Levekår sitt arbeid er forankret i «Levekårsplan 2016-2019» (tiltak 9) og 
«Handlingsplan – Mangfold og inkludering 2016-2020» (tiltak 17). Teamets arbeid har 
vært «Å løfte barn og unge til et høyere nivå enn levekårsindeks og foreldrenes 
utdanningsnivå skulle tilsi».

• Kompetanseteam Levekår skal bistå Drammen kommune i arbeidet med å 
forebygge barnefattigdom, hindre reproduksjon av økonomiske utfordringer og redusere 
de negative konsekvensene av å vokse opp i familier med vedvarende lavinntekt. Barn og 
unge skal ha mulighet til å realisere sitt fulle potensial uavhengig av 
foreldrenes sosioøkonomiske situasjon.

• Teamet skal styrke andre tjenester (tverrsektorielt fokus) på helhetlig 
oppfølging, levekårsperspektiv og familie- og barneperspektiv.



Tjenester til andre grupper

Andre tjenester:

• Søke tilskuddsmidler fra Bufdir og IMDI



Drammen Krisesenter – tjenester

• Døgnåpen telefontjeneste med informasjon og veiledning

• Gratis samtaletilbud med informasjon, kartlegging av sikkerhet- og hjelpebehov 
og veiledning

• Midlertidig botilbud ved behov for sikkerhet/ beskyttelse til kvinner, menn og 
deres barn – (inntil 2 måneder)

• Bistand i kontakt med andre hjelpeinstanser (politi, advokat, 
helsevesen, barnevern, nav, familievern, boligtjeneste etc.)

• Bistand til barn og foreldre (barnefaglig ansatte, barnesamtaler og 
foreldreveiledning)

• Bistand i reetableringsfasen i samarbeid med andre samarbeidspartnere i 
kommunen og statlige tjenester



Drammen Krisesenter - utfordringer

• 2 boenheter – menn og kvinner fysisk adskilt i hver sin bolig med større avstand 
(ressurskrevende iht personell og oppfølging av menn og deres barn)

• Ikke likeverdig tjenester til menn og kvinner (lovkrav)

• Ikke tilrettelagt botilbud for personer med funksjonsnedsettelser (lovkrav)

• Ikke tilrettelagt botilbud for å ivareta godt nok smittevern (gamle bygg)

• Utfordringer med personvern og taushetsplikt i trangt og gammelt bygg

• Samarbeid med andre tjenester i kommunen og andre etater (helse, politi)

• Tilgjengelige boliger i boligmarkedet og sikkerhet i ny bolig

• Arbeidsmarked



Drammen krisesenter – tjenester



Nok.Drammen - tjenester
• Gratis, tverrfaglig lavterskeltilbud til utsatte for seksuelle overgrep og deres 

pårørende. 

• Veileder skoleklasser, lærere, helsepersonell og øvrige fagpersoner i spørsmål 
som omhandler seksuelle overgrep.

• Tilbud til utsatte: Samtaler ved oppmøte, "walk and talk", telefon og Join. Kunst 
terapi grupper hver torsdag. Starter opp gruppe for menn og ungdom i år.

• Tilbud til pårørende: Gratis samtaletilbud, informasjon og veiledning

• Tilbud til fagpersoner: Informasjon, undervisning og veiledning + samarbeid i 
brukersaker



Nok.Drammen - utfordringer

• Ikke lovpålagt, avhengig av tilskuddsordning fra år til år

• Ressurskrevende organisering, tilskuddsordning fra BUFDIR (søker 
midler fra Helse - Sørøst som gir grunnlag for tilskudd)

• Mange kommuner (19)

• Samarbeid med andre kommuner og etater pga. store avstander og tid

• Få ansatte (3 personer i 100 % og 1 ansatt i 20 %, leder 50% og merkantil 50%)

• Informasjon om tjenesten i befolkningen - "det finnes tilbud til overgrepsutsatte"


