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Utfyllende tekst Andre kommentarer 

P11 Utbygging 
og 

 samferdsel 
Sykkelplan  0 0 0 0 

1,9 mil fra sykkelplan brukes til investering for 150 
elektriske bysykler og tilhørende stativer. 

Inndekning innenfor avsatte midler 
i sykkelplan 

P19 Sentrale 
poster 

Strategisk 
eiendomskjøp 

-1 -1 -1 -1 
Post for strategiske eiendomsskjøp reduseres fra 12 
til 11 millioner 

 

P09 Kultur, 
idrett og 

frivillighet 
Naturrestaurering 1 1 1 1 

Midlene benyttes til gjennomføring av vedtatte 
tiltak innenfor naturrestaurering. 

 

 Sum/Balanse 0 0 0 0   
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Driftsbudsjettet 

Programområde Tiltak 
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misk 

konsek
vens 
2023 
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misk 
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vens 
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Økonomi
sk 

konsekve
ns 2025 

Andre kommentarer 

P18 Politisk styring 
Overføring av ansvaret for 
næringsutvalgets arbeid til 
formannskapet 

-0,25 -0,25 -0,25 -0,25 

Posisjonen tar næringspolitikk på alvor og flytter arbeidet 
med nærinspolitikk over til formannskapet slik at det ligger 
der beslutningene kan tas. Se eget verbalpunkt for 
hvordan arbeidet skal foregå. 

P14 Ledelse, 
styring og 

administrasjon 

Reiseaktivitet, effektivisering. Gevinst av 
digitalisering. 

-1 -1 -1 -1  

P09 Kultur, idrett og 
frivillighet 

Harmonisering av tilskudd til lagseide 
idrettsanlegg, strakstiltak for 
vintersesongen 2021-2022 

1 1 1 1  

P11  Utbygging og 
 samferdsel 

Drift av elektrisk bysykkelordning  0,45 0,45 0,45 0,45 Elektrisk bysykkelordning innføres 

P11  Utbygging og 
 samferdsel 

Rammejustering, resterende midler til 
drift av elektrisk bysykkelordning 
avsettes innenfor rammen 

-0,2 -0,2 -0,2 -0,2  

 Sum/Balanse 0 0 0 0  
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Indikatorer til Handlingsdelen 

Tiltak Utfyllende tekst 

1B-1 
Tillegg 1 B, indikator 1 Målt tjenestekvalitet: Antall elever som har færre enn 30 skolepoeng Begrunnelse: Bare 1 av 5 gjennomfører vgs. De som 
har litt over 30 skolepoeng gjør det mye bedre/flere fullfører og består. Viktig å løfte de elevene som ligger under 30.   

1B-1 

Tillegg 1 B, indikator 1 Målt tjenestekvalitet: delindikator som måler innbyggernes psykiske og fysiske helse (Måling av fysisk og psykisk helse, 
kan gjøres på mange måter. For å gi et bilde av helsetilstanden til Drammens innbyggere som er sammenlignbar med andre kommuner er det 
naturlig å bruke tilgjengelige nasjonale registre, oversikter og statistikk som suppleres med vurderinger og analyser som er tilpasset innbyggerne i 
Drammen. Ungdata, Folkehelsebarometeret, kommunehelsa sin statistikkbank og Kommunalt pasient- og brukerregister er eksempler på viktige 
datakilder som gir informasjon om innbyggernes fysiske og psykiske helse) 

2D-2 Tillegg 2 D, indikator 2 Forurensning: Femte delindikator:  jevnlige tall NOx.  

2C-1 
(sirkulærøkonomi) 

NAVN: Total redusert avfallsmengde, økt forberedelse til ombruk, økt utsortering og materialgjenvinning av husholdningsavfall og liknende 
næringsavfall 
 TEKST: Indikatoren fokuserer på det nasjonale målet om at avfallsmengden skal være lavere enn den økonomiske veksten, tilrettelegging for 
ombruk og kildesortering, og materialgjenvinning av viktige ressurser, herunder også utsortering av plastavfall og matsvinn fra både 
husholdninger og næringsliv.  
Dette måles ved:  
- Avfallsmengde per innbygger 
 - Utsortert mengde plastavfall 
 - Utsortert mengde bioavfall 
 - Andel lagt til rette for ombruk på gjenbruksstasjoner 
 - Mengdeforhold inn/ut fra gjenbruksstasjoner 
 Krever tilgang på data fra Lindum/RFD, og nasjonale data (Miljødirekatoratet) eller storbydata (f.eks. Kostra-gruppen) for sammenligning, jf. 
”foregangskommune” i målformuleringen. 
 Statistikk. Internt og eksternt. Høy validitet" 



2C-2 
(sirkulærøkonomi) 

NAVN: Gjenbruk av materialer og masse i næringslivet og kommunal drift 
 TEKST: Indikatoren fokuserer på hvordan privat og offentlig bygge- og anleggsvirksomhet i Drammen lykkes i å gjenbruke materialer, samt 
hvordan kommunal drift lykkes med gjenbruk og deling.  
Det måles på:  
- % andel av gjenbrukte materiale i nye byggeprosjekter 
 - volum/andel brukte materialer som kun ender opp i hhv utfylling og deponi. 
 - % andel av nyanskaffelser, erstatninger og reparasjoner som skjer ved gjenbrukte produkter eller materialgjenvunne materialer, kontra helt nye 
innkjøp 
 Krever tilgang på rapportering fra lokalt næringsliv og DEKF som utbygger, samt nasjonale data (f.eks KOSTRA-gruppen, Miljødirektoratet, 
Circular Norway/Circular Economy) for sammenligning, jf. ""foregangskommune"" i målformulering. 
 Statistikk. Internt og eksternt. Høy validitet."     

3D-1 (næringslivet) 

NAVN: Klimagassutslipp og gjenbruk i næringslivet 
 TEKST: Indikatoren måler næringslivets utslipp av CO2, metan (CH4) og lystgass (N2O) (tonn), omregnet til CO2- ekvivalenter. 
 Indikatoren fokuserer i tillegg på hvordan privat og offentlig bygge- og anleggsvirksomhet lykkes i å gjenbruke materialer. Det måles på: 
 - % andel av gjenbrukte materiale i nye byggeprosjekter 
 - volum/andel brukte materialer som kun ender opp i hhv utfylling og deponi. 
 Krever tilgang på rapportering fra lokalt næringsliv og DEKF som utbygger. 
 Statistikk. Eksternt og internt. Høy validitet 

4B-1 (nærnatur) 

NAVN: Andel boliger som ligger mindre enn X meter fra nærmeste nærturterreng  
TEKST: Andel boliger som ligger mindre enn X meter fra nærmeste nærturterreng. 100 * (antall boliger som har avstand til nærmeste 
nærturterreng under en gitt terskelverdi) / (totalt antall boliger). Terskelverdien bør settes med involvering av kommunens fagmiljø og 
Drammen Friluftsforum."" 
 Statistikk. Internt. Høy validitet.     
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Oversikt over planoppgaver 

 

REVIDERT OVERSIKT OVER PLANOPPGAVER MED UTGANGSPUNKT I PLANSTRATEGIEN  

Tiltak Utfyllende tekst Lenker og kommentarer 

Tverrgående handlingsplan for 
selvmordsforebygging 

Programområdeovergripende handlingsplan for selvmordsforebygging. Handlingsplanen skal 
utarbeides etter inspirasjon fra https://kommunalhandlingsplan-mal-selvmord.no/  
   

 

Handlingsplan ladeinfrastruktur el-
biler  

Handlingsplan for ladeinfrastruktur for el-biler fremmes til politisk behandling før sommer 2022.    

 

I forbindelse med Temapan 20, 
etablering av selvstendig bymessig 
veileder 

Det utarbeides en veileder for Bymessig utforming i Drammen kommune, etter modell fra Oslo 
kommune. Bymessig utforming.pdf 

(oslo.kommune.no)  

Tverrgående handlingsplan for 
forebyggende psykisk helse  

Programområdeovergripende handlingsplan for forebyggende psykisk helse, som blant annet 
operasjonaliserer relevante mål fra de ulike temaplanene for kvalitet og innhold i tjenestene, der 
hvor tverrfaglig arbeid på tvers av programområder er fordelaktig og/eller nødvendig.  
   

 

 

https://kommunalhandlingsplan-mal-selvmord.no/
https://kommunalhandlingsplan-mal-selvmord.no/
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.oslo.kommune.no%2Fgetfile.php%2F13335015-1569240182%2FTjenester%2520og%2520tilbud%2FPlan%252C%2520bygg%2520og%2520eiendom%2FByggesaksveiledere%252C%2520normer%2520og%2520skjemaer%2FBymessig%2520utforming.pdf&data=04%7C01%7Cpol.Cathrin.Janoy%40drammen.kommune.no%7C35f6df1eea7e4da6120108d92c033cd1%7Cf602a20a3d6c4584a01472a3939f57fe%7C0%7C0%7C637589215138161458%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=R8D3mVbXNfxHyDHmQk721vSaQmbcMEMyU3svhBNNeJI%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.oslo.kommune.no%2Fgetfile.php%2F13335015-1569240182%2FTjenester%2520og%2520tilbud%2FPlan%252C%2520bygg%2520og%2520eiendom%2FByggesaksveiledere%252C%2520normer%2520og%2520skjemaer%2FBymessig%2520utforming.pdf&data=04%7C01%7Cpol.Cathrin.Janoy%40drammen.kommune.no%7C35f6df1eea7e4da6120108d92c033cd1%7Cf602a20a3d6c4584a01472a3939f57fe%7C0%7C0%7C637589215138161458%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=R8D3mVbXNfxHyDHmQk721vSaQmbcMEMyU3svhBNNeJI%3D&reserved=0

