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Arbeidet med temaplaner



• En overordnet temaplan pr hovedutvalg

• Andre planoppgaver nevnt i planstrategien: «rydding» i høst



Mellom samfunnsdelen og handlings- og økonomiplanen

• Samfunnsdel 2040, en gang i perioden

• Temaplan ca. 2030, en gang i perioden

• Handlings- og økonomiplan 4 år, behandles hvert år



• 19., 20., 21. oktober; sak om arbeidet

• Arbeidsverksteder oktober (evt. start november – før 04.11.)

• Utg.pkt samfunnsdelen, hva betyr den for oss? + andre styringsavklaringer

• Utkast innholdsfortegnelse 19., 20., 21. november

• Arbeidsverksted januar/februar drøfte prioriterte tema

• Innspillsrunde innbyggere

• Utkast før påske (før 8. april)

• Høring

• Vedtak juni



• Samspill administrasjon – hovedutvalg

• Rådmannen legger fram kunnskapsgrunnlag, beskriver handlingsrom, gir råd

• Arbeidsutvalg i det enkelte hovedutvalg?





Planstrategi vedtatt 16.06.2020

• I planstrategien er det vedtatt et samlet program for planlegging i Drammen 
kommune, herunder temaplaner under hovedutvalg for tekniske tjenester

• Planstrategien inneholder en omfattende liste med temaplaner som dekker 
området i tillegg til en overbyggende overordnet plan kalt «Temaplan kvalitet og 
innhold i tekniske tjenester»

• Samme type overordnet temaplan for alle hovedutvalgsområdene



Vedtatte temaplaner
Trafikksikkerhetsplan for Drammen kommune (Handlingsplan for trygge skoleveier)

Sykkelplan for Drammen kommune



Planer under utarbeidelse
Kommuneplanens arealdel

Handlings- og økonomiplan 2022-25 - klimabudsjett

Klimastrategi (for kommune-organisasjonen og for kommunen som samfunn)

Temaplan bolig



Andre, relevante planer i kommunens 
planstrategi (til vurdering i HØ 2022-25)
• Temaplan naturmangfold og natur-restaurering (foreslås innarbeidet som perspektiv i kommune-

planens arealdel)

• Temaplan landbruksnæring (jordvern, matjord - foreslås innarbeidet som perspektiv i kommune-
planens arealdel)

• Temaplan utvikling møteplasser, gatebruk, offentlige rom 

• Temaplan overvannshåndtering og flom (foreslås innarbeidet som perspektiv i kommuneplanens 
arealdel)

• Temaplan for kommunal infrastruktur (Deles i to – en for Vei, en for VA)

• Temaplan parkering (NY - utarbeides parallelt med kommuneplanens arealdel og samordnes med 
denne)

• Plan for ladeinfrastruktur (inngår som tiltak i klimabudsjettet)

• Handlingsplan bruk av solenergi (inngår i klimastrategi)


