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 Utredning for gjenåpning av Berger skole som 1.-3 eller 1.-4. skole 

1 Det gjennomføres en utredning for gjenåpning av Berger skole som en 1.-3. eller 1.-
4.-avdeling av Tømmerås skole fra høsten 2023/2024. Utredningen skal gi en 
fullstendig kartlegging av tiltakets kostnadsbilde, samt drøfte andre 
konsekvenser/effekter opp mot kommunens samfunnsdel, hvilken effekt 
ressursbruken vil ha for lærerkapasiteten på Tømmerås, og hvilke muligheter tiltaket 
kan skape og utløse for lokal næringsutvikling, boligutvikling og øvrig stedsutvikling. 
Utredningen skal sees i sammenheng med den kommende skolebehovsanalysen. 

 

  

 Justere dagens moderasjonsordninger SFO 

2 Rådmannen bes legge frem sak for Hovedutvalg for oppvekst og utdanning i løpet 
av første tertial 2022 som tar sikte på å justere dagens moderasjonsordninger i SFO 
for å hindre at familier havner i en fattigdomsfelle. Forslag til ny moderasjonsordning 
innrettes slik at støtten til familiene reduseres i takt med økte inntekter til 
husholdningen. Ordningen skal maksimalt ha et øvre tak på 6G, men 
administrasjonen bes om å innrette ordningen på en måte som er mest 
hensiktsmessig for kommunens innbyggere. Ordningen skal være gratis for de med 
lavest inntekt, og justeres nedover til det maksimale taket. Etter inspirasjon av 
moderasjonsordningene som allerede eksisterer i kultur, idrett og frivillighet. 

  

 "Mobbeknapp" 

3 Rådmannen bes om å fremme en sak om at det opprettes en digital 
tilbakemeldingskanal/mobbeknapp på skolenes egne nettsider og på hovedsiden til 
kommunen. 

  

 

Programområde P02 Barnehage 

 

 Justere dagens moderasjonsordninger barnehage 

4 Rådmannen bes legge frem sak for Hovedutvalg for oppvekst og utdanning i løpet 
av første tertial 2022 som tar sikte på å justere dagens moderasjonsordninger i 
barnehage for å hindre at familier havner i en fattigdomsfelle. Forslag til ny 
moderasjonsordning innrettes slik at støtten til familiene reduseres i takt med økte 
inntekter til husholdningen. Ordningen skal maksimalt ha et øvre tak på 6G, men 
administrasjonen bes om å innrette ordningen på en måte som er mest 
hensiktsmessig for kommunens innbyggere. Ordningen skal være gratis for de med 
lavest inntekt, og justeres nedover til det maksimale taket. Etter inspirasjon av 
moderasjonsordningene som allerede eksisterer i kultur, idrett og frivillighet. 

  

 

Programområde P03 Forebyggende tjenester 

 

 Helsestasjon Bragernes eller Åssiden 

5 Rådmann bes se på å realisere ny helsestasjon i kommunes egne lokaler på 
fortrinnsvis Bragernes eller Åssiden i løpet av planperioden som erstatter 
nåværende helsestasjon på Marienlyst. 
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Programområde P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig 

 

 Overføre drift av kommunale dagsenter 

6 Temaplanarbeidet bør i størst mulig grad se på hvordan vi ved bruk av 
samarbeidsavtaler med frivilligheten, kan drifte kommunens lavterskeltilbud som 
dagsenter somatikk, psykisk helse og rus, kafedrift i sykehjem, transport, og andre 
tjenester der det kan være aktuelt å ha et utstrakt samarbeid med frivlligheten og 
sosiale entreprenører. 

  

 

Programområde P09 Kultur, idrett og frivillighet 

 

 Fordeling av statlige midler til medlemskontigent for aktiviteter for 
barn og unge fra familier med varig lav inntekt 

7 Dagens pilot for fritidskortet går ut i juli 2022. Det kan bli etablert statlige 
støtteordninger for fritidsaktiviteter for barn fra familier med varig lave inntekt for å 
målrettet nå de gruppene ordningen var ment å hjelpe. Rådmannen bes sørge for at 
Drammen kommune søker tilskudd fra disse ordningene for å finansiere en lokal, 
behovsprøvd ordning for tilskudd til fritidsaktiviteter for barn og unge fra familier med 
varig lav inntekt. Ordningen bør utvikles i samarbeid med frivilligheten. 

  

 

Programområde P11 Utbygging og samferdsel 

 

 Fylkeskommunale gatelys 

8 Drammen kommune forventer at Viken betaler for egne gatelys på deres fylkesveier. 
Midler til å dekke gatelys på fylkesveier vil ikke bli lagt inn i Drammen kommunes 
budsjett i 2022. 

  

 Investering vei 

9 Rådmann bes legge frem en sak til politisk behandling for hva de 56 millioner under 
P11 vei skal benyttes til, med politisk handlingsrom til å gjøre omprioritering. Saken 
må også inneholde ventende prosjekter. 

  

 Tollbugata 

10 Drammen kommune går i dialog med fylkeskommunen for å omklassifisere 
Tollbugata fra fylkeskommunal vei til kommunal vei. Ved overtakelse må 
fylkeskommunen ha sørget for at veien har en tilstand som er i henhold til 
retningslinjer for tekniske krav til veg som skal omklassifiseres. 

  

 Involvering av frivilligheten i vedlikehold av grøntområder 
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11 Rådmannen bes igangsette et prosjekt hvor frivillige innbyggere aktivt inviteres til å 
være med på å vedlikeholde og videreutvikle offentlige hager, parker og andre 
friluftsområder. Det skal her settes fokus på involvering av eldre og unge brukere av 
tjenester som har nær geografisk tilknytning til aktuelle friområder, slik at feks 
skoleelever og sykehjemsbeboere får tilbud om å delta i vedlikehold av sine nære 
grøntområder. Arbeidet med grøntområdene skal inkludere elementer som urban 
dyrking, insektsvennlig beplantning og -skjøtsel og utvikling av sansehager, samt 
fokus på utvikling av sosiale fellesskap. Prosjektet skal være tverrfaglig på tvers av 
relevante programområder. Det bør sees i sammenheng med foreslått ny 
planoppgave "Overordnet strategi om frivillighet", samt andre pågående 
temaplanprosesser som berører dette 

 

 
 

Programområde P13 Arealplan, klima og miljø 

 

 Arealregnskap og arealbudsjett 

12 Det prioriteres å innføre arealregnskap og -budsjett i Drammen kommune som 
styringsverktøy for bærekraftig arealbruk, i tråd med foreslått strategi/virkemiddel i 
klimastrategien. Arbeidet skal utnytte erfaringer fra prosessen med å lage 
tilsvarende klimabudsjett og -regnskap. Tiltaket bør også innlemmes i vedtatt 
temaplan for naturmangfold og naturrestaurering. Tiltaket skal bidra til å tilstrebe 
arealnøytralitet for viktige natur- og friluftsverdier, men også kunne fungere som et 
nyttig styringsverktøy for balansert nærings- og boligutvikling i definerte områder av 
kommunen og andre formål som kan dra nytte av et slikt verktøy.  
   

  

 Veileder for by- og sentrumsmessig utforming i Drammen 
kommune 

13 Det utarbeides en veileder for Grønn by- og sentrumsmessig utforming i Drammen 
kommune, etter inspirasjon fra modell fra Oslo kommune. Denne bes påbegynt når 
arealdelen er vedtatt.  

(Eksempel fra Oslo kommune: https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/13335015-
1569240182/Tjenester%20og%20tilbud/Plan%2C%20bygg%20og%20eiendom/Byg
gesaksveiledere%2C%20normer%20og%20skjemaer/Bymessig%20utforming.pdf) 

  

 Salg av eiendommer og tomter 

14 Rådmann vurderer kontinuerlig salg av kommunale eiendommer og tomter, med 
hensikt å bruke inntekter fra salg for å redusere låneopptaket. Dette legges fram for 
politisk behandling, senest hvert tertial. 

  

 Salg av Mieletomta 

15 Rådmannen bes igangsette salg av Mieletomta. Det legges til grunn at gevinst ved 
salg av Mieletomta benyttes til å redusere låneopptak. 

  

https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/13335015-1569240182/Tjenester%20og%20tilbud/Plan%2C%20bygg%20og%20eiendom/Byggesaksveiledere%2C%20normer%20og%20skjemaer/Bymessig%20utforming.pdf)
https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/13335015-1569240182/Tjenester%20og%20tilbud/Plan%2C%20bygg%20og%20eiendom/Byggesaksveiledere%2C%20normer%20og%20skjemaer/Bymessig%20utforming.pdf)
https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/13335015-1569240182/Tjenester%20og%20tilbud/Plan%2C%20bygg%20og%20eiendom/Byggesaksveiledere%2C%20normer%20og%20skjemaer/Bymessig%20utforming.pdf)
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Programområde P 16 Næringsutvikling 

 

 Satsing på næringsutvikling og et omstillingsdyktig næringsliv 

16  

Næringsutvikling er et av Drammen kommunes viktigste satsingsområder.  

Det må derfor utvikles effektive tiltak og rammebetingelser som legger til rette for og 
stimulerer vekst og utvikling i Drammenssamfunnet, i tråd med målene i samfunnsdelen. 
For å sikre tilstrekkelig politisk kraft og oppmerksomhet på denne satsingen, vil 
formannskapet overta næringsutvalgets mandat og ansvar.  

Formannskapet og gruppeledere vil fungere som en politisk styringsgruppe for strategisk 
næringsutvikling, og vil være et forum der det legges til rette for viktig kunnskapsbygging 
og god dialog mellom politikk, administrasjon, næringsliv og andre relevante 
samfunnsaktører. Det skal etter behov og i takt med aktuelle samfunnsspørsmål, 
tilrettelegges for temabaserte møtearenaer ut over ordinære formannskapsmøter. 

Politisk styringsgruppe vil være involvert og engasjert i arbeidet med næringsutvikling, og 
skal blant annet ta stilling til anvendelse av avsatt beløp til samarbeidsprosjekter, på 2 

millioner kroner av den årlige rammen på Programområde 16, næringsutvikling.  

Det grønne skiftet og den raske teknologiske utviklingen som pågår, danner et viktig 
bakteppe for utfordringer og muligheter knyttet til næringsutvikling. Gjennom høy 
oppmerksomhet på næringspotensialet som ligger i dette, vil Drammensregionen kunne 
utvikle seg til å være et naturlig valg for eksisterende og nye næringer som understøtter 
den ønskede samfunnsutviklingen i form av nye bærekraftige løsninger, produkter og 
tjenester. 

Utvikling av ny strategiske næringsplan er et svært viktig arbeid for å operasjonalisere 
mål og ambisjoner i Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel. Dette arbeidet må 
sikres tilstrekkelig oppmerksomhet og kapasitet i 2022.  

• Strategisk næringsplan bør blant annet omfatte:  

• En klargjøring og vurdering av, kommunens konkurranse fortrinn, posisjon og 
potensiale for næringsutvikling. 

• En kobling mot kommuneplanens arealdel, for å tydeliggjøre kommunes kapasitet og 
prioritering av næringsarealer. 

• En oversikt over de virkemidler kommunen har tilgjengelig for å legge til rette for, og 
stimulere til, næringsutvikling, herunder; 

o En handlingsplan for hvordan Drammen kommune skal bli en mer proaktiv og 
løsningsorientert samarbeidspartner for næringslivet, særlig knyttet til arbeidet med 
plan- og byggesaker. 

o Hvordan formaliseringen av Drammensregionsamarbeidet kan benyttes til å styrke 
vår posisjon 

o Peke på muligheter som ligger i Universitetskommuneavtalen, for å stimulere 
samfunns- og næringsutvikling 

o hvordan kommunens egne bedrifter kan brukes som en katalysator eller som aktive 
samarbeidspartnere i arbeidet med å stimulere ny næringsutvikling i Drammen 

o Peke på hvordan kommunen kan nyttiggjøre seg sitt medlemskap i f eks 
Osloregionens Europakontor, næringsklyngen No Waste, ol. 

o Peke på hvordan kommunen på en mer målrettet måte kan benytte sin innkjøpskraft 
for å stimulere næringsvekst og trygge eksisterende lokalt næringsliv, jfr. Drammen 
kommunes anskaffelsesstrategi. 

• Beskrivelse av hensiktsmessige samarbeidsarenaer og samarbeidsformer som kan 
bidra til å sikre en god plattform for samhandling mellom kommunen, universiteter, 
og det private næringsliv 

 For å lykkes med, og tydeliggjøre satsingen på næringsutvikling, bes rådmannen om å 

sikre at:  

• Drammen kommune har høy fokus på sin rolle som samfunnsutvikler, og det å være 
en god tilrettelegger og samarbeidspartner for næringslivet.Det er tilstrekkelig fokus 
på, og kapasitet til, utvikling av en god strategisk næringsplan 
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• Næringsfunksjonen har et tydelig mandat for å kunne inngå som en sentral aktør i 
det nødvendige tverrfaglige samarbeid med øvrige enheter/tjenesteområder i 
kommunen som har direkte eller indirekte kontakt og innflytelse på næringslivets 
rammebetingelser. 

• Kommunen har god oversikt og god utnyttelse av tilgjengelige og potensielt nye 
næringsarealer i kommunen, samt veilede næringsaktører som vurderer Drammen 
som lokasjon. 

Som en del av arbeidet med strategisk næringsplan, bes rådmannen om å vurdere hvilke 
økonomiske rammer som vil kreves i kommende periode for å sikre ønsket fokus og 
gjennomføringsevne i tråd med overordnede styringsdokumenter og ovenfor nevnte 
forventninger. 

 

 

 


