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Vedtak fra formannskapet 21.09.2021

1. Det opprettes en tilskuddsordning for nærmiljøtiltak i kommunedel 7, som 
del av områdesatsingen Strømsø 2030. 

2. Tilskuddsordningen finansieres av midler som er innvilget fra Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet for 2021, i henhold til handlingsplanen for 
områdesatsingen for 2021.

3. Ordningen piloteres med en første utlysning og søknadsfrist høsten 2021, 
med tiltak som gjennomføres i første halvdel av 2022. 

4. Ordningen evalueres etter første runde. 



Strømsø 
nedenfor 
Vestfoldbanen –
Grønland, 
Marienlyst, 
Brandengen, 
Tangen

Kommunedel 7



Innsatsområde: Bo- og nærmiljøkvaliteter 

• Områdesatsingen skal øke beboernes trivsel og livskvalitet ved å legge 
til rette for områdeutvikling som styrker fysiske og sosiale 
nærmiljøkvaliteter, tar klimahensyn og utvikler grønne områder for 
friluftsliv og rekreasjon. 

• Budsjett i 2021: 1 million kroner

• Totalt budsjett for tilskuddsordningen i 2021: 300 000 kr

• Nærutvalget gir uttalelse til søknadene,før administrasjonen gir tilsagn



Tilskuddsordning for nærmiljøtiltak

Formål

• Skape lokalt engasjement og 
dugnadsinnsats og styrke 
innbyggernes tilhørighet til 
nærmiljøet og kommunedelen

• Legge til rette for åpne og 
inkluderende møteplasser

• Styrke fysiske og sosiale 
nærmiljøkvaliteter i kommunedelen

Kriterier

• Tiltaket skal fremme aktivitet og 
felleskap

• Tiltaket bør være åpent for alle

• Tiltaket må gjennomføres i 
kommunedel 7

• Det gir ikke tilskudd til å dekke 
vedlikehold, løpende driftsoppgaver, 
lønn eller lovpålagte oppgaver

• Tiltak i levekårsutsatte områder vil 
prioriteres hvis det blir konkurranse 
om midlene.



Hvem kan søke?

• Lag og foreninger med tilknytning til 
kommunedel 7

• Lag og foreninger som ønsker å 
gjennomføre tiltak i kommunedel 7

• Sameier, borettslag, beboer- og 
velforeninger

• Næringsaktører og kulturelle 
næringer i kommunedel 7 eller som 
ønsker å gjennomføre tiltak i 
kommunedel 7

Eksempler på tiltak

• Nabolagsfest

• Parkbenker

• Belysning

• Kulturelle arrangement som 
teaterforestilling, konsert og festival

• Nabolagshage

• Oppgradering av 
uteområde/lekeplass

• Innkjøp av aktivitetsskapende utstyr
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Søknadsfrist 1.november
• Søk om inntil 30 000 kr per tiltak

• Tiltaket må gjennomføres innen 30.juni 2022

Les mer om ordningen og søk her: 

Nærmiljøtilskudd kommunedel 7 - Strømsø | Drammen kommune

https://www.drammen.kommune.no/tjenester/kunst-kultur/tilskudd/tilskudd-stromso/

