
Orientering om tre saker:
1. Forslag til temaplaner 
2. Høringsutkast – Tre strategier: En helhetlig strategi for å møte fremtidens behov for    
bygg med helse- og sosialformål, strategi for lindrende behandling og strategi for 
rehabilitering
3. Utredning – Virkemidler for en helhetlig, sosial boligpolitikk
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 Temaplan for tekniske tjenester 
Godt drikkevann og trygg vannforsyning 

Verne drikkevannskildene 

Forlenge levetiden til eksisterende infrastruktur for drikkevannsforsyning, gjennom 
forebyggende drift, vedlikehold og fornyelse   

Investere i ny infrastruktur som gir sikrere drikkevannsleveranse   
 

Ren natur og godt vannmiljø 

Redusere forurensende utslipp fra avløpsvann gjennom forebyggende drift, vedlikehold og 
fornyelse, investering i ny infrastruktur og økt innsats som myndighetsutøver 

Overvåke og vurdere tiltak for å bedre vannkvaliteten i Drammenselva og -fjorden   

Etablere sammenhengende grøntområder og bekker i byggesonen og ta vare på 
naturmangfold 

Redusere forurensing fra transport 

Et effektivt og miljøvennlig transportsystem 

Prioritere kvaliteten på driften av veinettet for å sikre trafikksikkerheten, bedre forholdene 
for myke trafikanter og kollektivtransporten 

Ta igjen vedlikeholdsetterslep ved å utbedre skader og forlenge levetiden på eksisterende 
kommunale veier    

Gjennomføre tiltak i sykkelplan, for å tilrettelegge for økt bruk av sykkel   

Gjennomføre tiltak i trafikksikkerhetsplanen, for å sørge for at flere kan ferdes trygt i 
trafikken 

Tilrettelegging av vegnettet for kollektivtrafikk 

Forebygging av flom, ras og skred 

Kartlegge og sikre områder utsatt for flom, ras og skred 

Drifte og vedlikeholde områder og infrastruktur utsatt for flom, ras og skred 

Servicevennlig kommune i plan- og byggesaker 

Etablere rutiner for en effektiv og servicevennlig plan- og byggesaksprosess for næringslivet 
og innbyggere 

Videreutvikle administrativt planforum, for å komme tidlig i dialog 

Etablere rutiner som sikrer tidlig og tydelig informasjon i plan- og byggesaksprosesser   
 



Temaplan for oppvekst og læringsløp

Alle skal med

Legge til rette for at barn og elever får sin læring og utvikling i det ordinære tilbudet

Ha sosialfaglig stillinger på barneskoler

Sikre trygge og gode barnehage- og skolemiljø ved at tjenestene har riktig og tilstrekkelig kompetanse på rett sted.

Støtte, veilede og gi hjelp til barn, unge og familier

Trygg og sterk hele livet

Styrke det forebyggende helsearbeidet i ungdomsskoler, videregående skoler og voksenopplæringen

Arbeide målrettet med å nå ut med helsefremmede tilbud

Legge til rette for læring, inkludering og mestring gjennom aktiviteter og lek i barnehage og SFO

Avdekke tidlig, og hjelpe barn som lever i risiko for rus/vold/overgrep

Styrke de voksne i foreldrerollen

Voksne tar ansvar for å etablere gode relasjoner til barn og ungdom

Gode overganger i livets faser

Få tilbakemeldinger fra brukere slik at tjenestene kan videreutvikle tilbudene

Legge til rette for at barn og unge skal oppleve sammenhengende og gode overganger

Lek, læring, skaperglede og mestringstro hele livet

Sikre god kompetanse for alle barn innenfor de grunnleggende ferdighetene  

Leken skal være en arena for barnas utvikling og læring, og for sosial og språklig samhandling

Gjøre undervisningen praktisk, relevant, utfordrende, variert og aktiv  

Sikre barnehager og skoler enkel tilgang til skolebibliotek/bibliotek



Temaplan for kultursektorens tjenester for utvikling av kunst og kulturlivet 
Kunst og kultur hele livet 

Utvikle bibliotekenes funksjon som aktivitets- og formidlingsarenaer. 

Utvikle kulturskolens tilbud og rolle i kommunedelene. 

Kunst- og kulturopplevelser brukes i helsefremmende aktivitet og forebyggende innsats. 

Aktiv formidling av kulturarv   

Barn og unge medvirker i utformingen av aktivitetstilbudet. 

Utvikling av både profesjonalitet og bredde gjennom samarbeid med fritidskulturlivet og 
profesjonelle aktører 

Variasjon og bredde i kulturarenaer 

Igangsette kvalitetsvurdering av kulturarenaer som oppfølging av arenakartleggingen. 

Organisering og utleievilkår for lokaler til produksjon og visning av kunst og kultur tilpasses 
kulturlivets behov. 

Egnede kulturarenaer og arrangementsutstyr gjøres tilgjengelig for fritidskulturlivet og 
profesjonelle aktører. 

Regionsenter for kultur 

Utvikle Kulturytring Drammen og andre møteplasser for nettverksbygging og innovasjon i 
kunst og kultur. 

Utvikle Drammensbiblioteket som regionalt litteraturhus 

Styrke profesjonelle kulturaktørers mulighet til å satse og virke i Drammen 

Kunst i offentlig rom 

Legge til rette for en helhetlig estetisk utforming av offentlige rom gjennom retningslinjer for 
kunst i offentlige bygg og uterom 

Kunst i kommunalt eie formidles aktivt i offentlige bygg og uterom 

Legge til rette for midlertidige kunstprosjekter i offentlig rom i samarbeid med private 
aktører og næringsliv 

 



Temaplan for helse, sosial og omsorg 
Bo i eget hjem hele livet 

Gi tidlig hjelp slik at alle kan bo lengst mulig i eget hjem 

Øke bruken av mestrings- og trygghetsskapende teknologi 

Styrke tjenestene i hjemmet ved samarbeid med frivilligheten og koordinerte tjenester 

Styrke samarbeidet med pårørende 

Inkludere alle i arbeid og aktivitet 

Skape arbeidsplasser for flere, gjennom et langsiktig, forpliktende samarbeid mellom aktører 
som næringsliv, fylkeskommune, NAV og universitetet og kommunen. 

Øke og utvikle tilrettelagte arbeidsplasser i kommunens virksomheter 

Styrke aktivitetstilbudet til innbyggere med varige og sammensatte behov. 

Gi ungdom som står utenfor ordinært utdanningsløp og arbeid hjelp til å komme i 
arbeidsrettede tiltak    

Etablere trygg og sikker transport til alle tjenestemottakere med behov 

Brukermedvirkning 

Styrke brukeres mulighet til å få innsikt i sitt eget tjenestetilbud 

Brukere skal i større grad gis mulighet å delta i utforming av eget tjenestebehov 

Styrke brukernes kompetanse om hvordan bedre ta vare på egen helse 

Øke antallet ansatte som har egen erfaring som tjenestemottaker   

Rett bruk av kompetanse 

Bruke de ansattes kompetanse på en mest hensiktsmessig måte 

Samhandle med utdanningsinstitusjoner for å sikre oppdatert kunnskap og kompetanse for å 
gi innbyggerne riktige tjenester    

Prøve ut nye arbeidstidsordninger i helse- og omsorgstjenesten 
 



1.Høringsutkastet til temaplanen legges ut på offentlig høring

2.Høringsperioden fastsettes til 11.4.22 – 9.5.22

3.Høringsperioden legges opp med blant annet følgende aktiviteter

1.Dialog med innbyggere og lokalsamfunn i regi av nærutvalgene 

2.Dialog med aktuelle lag og foreninger
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For å nå målet med å møte behov for bygg til helse- og omsorgsformål, sett et 12 års perspektiv, skal: 

1. kommunen i størst mulig grad legge til rette for at den enkelte kan beholde bolig, selv om helsetilstanden endres

2. fremtidig behov for bygg til heldøgnsomsorg primært dekkes av omsorgsboliger, i tett samspill med hjemmebasert omsorg 

3. antallet boliger som kan disponeres til heldøgns omsorg økes med inntil 150 boliger i perioden 

4. boligtilbudet  være differensiert, fleksibelt og mangfoldig 

5. mestrings- og trygghetsskapende teknologi være en integrert del av tjenesten og innbyggere skal møte samme teknologi, 
uavhengig av hvor de bor

6. samarbeid med tjenestemottakere og pårørende om fremtidige boligbehov, prioriteres

7. kommunen ha et tettere samarbeid med private aktører for å etablere tilrettelagte boligkonsepter og bomiljøer i områder der 
det er behov for det

8. de kommunale helse-, sosial og omsorgstjenestene  legge til rette for et tettere og mer forpliktende samarbeid med frivillige 
organisasjoner   

9. behovet for heldøgns tjenester utsettes eller reduseres, ved tydelige og koordinerte tjenester

10. innsatsen for å skape rause og fleksible nærmiljø og bomiljøer styrkes
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