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Forslag til endringer i dokumentet Visjon, hovedmål, delmål og 
overordnet arealpolitiske prinsipper 

Takk for muligheten til å komme med innspill til kommunens arbeid. Her har vi noen forslag til 
endringer i tekst, slik at tro, religion og livssyn blir inkludert. Våre endringer i rødt. 

Vi gir også noen generelle betraktninger under de enkelte delene og viser til dokumentet «Vedlegg – 
innspill fra administrative arbeidsverksteder».  

2 Visjon 

Ny tekst: 

Et godt sted å leve er et sted hvor innbyggerne er inkludert og finner sin plass i 
storsamfunnet og har gode opplæringstilbud, boliger tilpasset livets ulike faser, attraktive 
arbeidsplasser, et variert handels- og servicetilbud, stor bredde i både organiserte og 
uorganiserte aktivitets- og fritidstilbud, mulighet til å utøve sin tro / sitt livssyn i hverdag og 
høytid, godt utbygd infrastruktur og et trygt omsorgstilbud. 

 
3. Forslag til hovedmål og delmål innenfor hvert politikkområde 

God oppvekst og godt liv 

Her kunne frivilligheten vært nevnt som viktig samarbeidspartnere, både som leverandør av 
tjenester formelt (eks. sykehjem), som lavterskeltilbud drevet av frivillige (eks. formiddagstreff i 
kirka) og en arena for å rekruttere og sysselsette hjemmeværende, arbeidsledige og pensjonister til 
betalt og frivillig arbeid, f.eks. besøkstjeneste. 

Jf. innspill fra administrative arbeidsverksteder: «… og er et godt og trygt sted å bli gammel» og 
delmål 8. 

Vi vil også støtte administrasjonens ønske: «Tilrettelegge for egenorganisert aktivitet for alle 
generasjoner, møteplasser utenom idretten» og tilsvarende punkt H under «attraktive byer...» Dette 
tror vi er veldig viktig! Se gjerne Yspilonsamtale fra Fjell: 
https://www.facebook.com/KdDrammen/videos/163173755428738/  
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Klima og miljøvennlig utvikling 

Ta med “delingsøkonomi”. (Delingsøkonomi er også positivt sosialt, folk blir kjent med naboer de 
ikke kjente fra før.) (Ikke mulig å lese administrasjonens innspill.) 

Omstillingsdyktig næringsliv 

Bra at det nevnes “ulik kompetanse og utdanningsnivå”! Men kanskje si noe spesielt om å 
sysselsette mennesker med lav utdanning og/eller dårlige norskkunnskaper? Legge til rette for små 
foretak og sosiale entreprenører, jf. vedleggets delmål 4. 

Kanskje kan flyktninger og andre som kommer fra land med gamle håndverkstradisjoner lære bort 
noe av det de kan til elever som sliter med teoritung skole? Og få hjelp til å starte egne foretak. Eks. 
skomaker, møbelsnekker, søm, mat. Jf. vedleggets delmål 3 under Mangfold og inkludering.  

Attraktive byer og tettsteder 

Ny tekst: 

Boligpolitikken er et sentralt område for å gjøre kommunen attraktiv. Det er ønskelig med et 
mangfold av boliger i hele kommunen. Drammen skal oppleves som levende og attraktiv, 
med et variert tilbud av både organiserte og uorganiserte fritidsaktiviteter. Aktørene innen 
kultur, idrett, tro/livssyn og frivillighet spiller en viktig rolle i alle kommunedelene. 
Kommunestyret er også opptatt av utvikling av lokalt særpreg, at arealutviklingen bidrar til å 
bevare og bedre tilgjengelighet til natur og grønne lunger og legger til rette for 
forsamlingshus og andre lokale møteplasser, og at kommunen blir en kommune med mindre 
sosiale forskjeller og et mangfold av opplevelsestilbud.  

og under delmål:  

Det skal være et levende kultur- og aktivitetstilbud og et mangfoldig tros- og livssynstilbud i 
hele Drammen 

Vi minner om at vi gjerne vil ha et nytt flerbrukshus for seremonier o.l., jf. vedleggets punkt H, og 
generasjonsboliger jf. punkt F. 

Mangfold og inkludering 

Ny tekst:  

Mangfold og inkludering henger nært sammen med folkehelse, attraktive steder, næringsliv, 
oppvekst og utdanning. Arbeidet med å hindre utenforskap og å skape felleskap er viktig. I 
Drammen skal det være rom for mangfold, både kulturelt, etnisk og religiøst. Kommunen 
skal legge til rette for deltakelse i arbeidsliv, frivillighet, demokrati og samfunnet ellers, 
uavhengig av innbyggernes alder, opprinnelse, utdanningsnivå, funksjonsnivå, kjønn, 
legning, identitet og religion/livssyn. 

Å skape møteplasser for dialog og brobygging er kjernen av DOTLs arbeid. Vi støtter derfor selvsagt 
dette punktet i administrasjonens kommentarer. Våre prosjekt BRO og URO håper vi skal øke 
mangfoldskompetansen hos henholdsvis ansatte i barnevernet og skolen, ungdomsklubber og 
skolehelsetjenesten.  
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Deltakende innbyggere  

Ev. nevne menigheter, trossamfunn og livssynsforeninger eksplisitt, ikke bare det generelle “frivillig 
sektor”. 

Vi savner også at det nevnes eksplisitt at kommunen skal tilrettelegge for deltakelse også for 
innbyggere som ikke har norsk som morsmål og/eller som ikke kan lese/skrive. Dessuten: Deltakelse 
kan både handle om demokrati og innbyggernes medbestemmelse i eget liv, f.eks. når man som 
funksjonshemmet trenger hjelp fra kommunen.  

4. Overordnede arealpolitiske strategier 

a. Bolig og boligbygging 

Her savner vi noe om å legge til rette for generasjonsboliger:  

● at gamle bor hos sine barn og barnebarn  

● at studenter og eldre bor sammen (flere prosjekter i andre universitetsbyer) 

Under Prinsipper kan det legges til: 

● Alle boligområder skal ha tilgang til grøntområder og lokale møteplasser ute og inne. 

d. Utvikling av bysentrum, tettsteder og kommunedeler 

Under prinsipper, legg til: 

● Sikre tilgang til arenaer for idrett, kultur, trosutøvelse o.l. og aktivitet 

e. Samferdsel og samordnet areal- og transportplanlegging 

Under prinsipper, legg til: 

● Øke utnyttelsen av eksisterende og planlagt infrastruktur ved lokalisering av næring, 

forsamlingslokaler og bolig. 

Hilsen  

Ingeborg Altern Vedal  
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