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1. Innledning 
 

I dette dokumentet presenterer den politiske arbeidsgruppen sine forslag knyttet til visjon, 

hovedmål og delmål innenfor de politikkområdene det er besluttet at kommuneplanens 

samfunnsdel skal inneholde. I tillegg presenteres arbeidsgruppens forslag til overordnede 

arealpolitiske prinsipper som skal være førende for kommuneplanens arealdel.  

Forslagene er forankret i og bygger på to arbeidsverksteder hvor hele kommunestyret har 

deltatt, og på behandling i styringsgruppen som består av formannskapet og de gruppelederne 

som ikke har plass der (med unntak av arealstrategien).  

I arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel er det to faser med involvering:   

 Fase 1: Forberedelser til kommuneplanen (planfasen) Uke 4-8.  

 Fase 2: Kommuneplan på høring. Uke 24-35.  
 
Vi er nå i fase 1 der hensikten med medvirkningen er å innhente synspunkter til dette første 
politiske forslaget, samt få innspill til hvordan målene skal kunne realiseres, før et endelig 
førsteutkast blir utarbeidet og behandlet av kommunestyret i juni.  
 
Dette er en lang prosess med mye involvering både fra politikk, administrasjon, innbyggere, 

næringsliv, råd, lag og foreninger, før kommunestyret fatter endelig beslutning i oktober 2021. 
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2.  Forslag til visjon 

 

“ET GODT STED Å LEVE” - Nær, Inkluderende, Nytenkende. 

 

Visjonen «Et godt sted å leve» omfatter alle livets faser, sett fra innbyggernes ståsted. 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, godt utbygd infrastruktur og et trygt omsorgstilbud. Drammen kommune har alle 

forutsetninger for å være et godt sted å leve. 

Målet med visjonen er at den er enkel å huske og at det blir naturlig for innbyggerne i alle aldre å 

snakke om hjemkommunen ved å bruke dens visjon. En kommune med gode tilbud til 

innbyggerne innenfor alle livets faser vil oppleves som et godt sted å leve. Innbyggernes 

opplevelse av Drammen kommune som et godt sted å leve vil bygge kommunens omdømme og 

bidra til at visjonen nås. 

  

Verdiene er godt forankret i grunnlaget for etableringen av Drammen kommune og den politiske 

plattformen som de tre tidligere by- og kommunestyrene vedtok. 

Nær:  

Drammen kommune er en kommune som er nær innbyggerne. Kommunens tjenester og steder 

utvikles i nært samarbeid med innbyggerne. Gjennom gode lokaldemokratiske løsninger sikres en 

nær og god dialog med innbyggerne i alle ti kommunedelene. 

Inkluderende:  

Drammen kommune er en kommune som sørger for at alle får muligheten til å utvikle sine evner 

og benytte sine muligheter. I tett samarbeid med frivillige lag og foreninger bygger kommunen 

fellesskap, og sammen tar vi vare på hverandre. 

Nytenkende:  

Drammen kommune er en kommune som til enhver tid søker nye løsninger for å forbedre 

tjenestene til innbyggerne og de næringsdrivende. Morgendagens utfordringer møtes med 

utviklingsvilje og -kraft, og Drammen er et regionsenter av nasjonal betydning. 

  

 

 

3.  Forslag til hovedmål og delmål innenfor hvert politikkområde 
 

Kommunestyret har sluttet seg til forslagene til hovedmål og delmål – «Slik vil vi ha det» - 

innenfor de 6 politikkområdene samfunnsdelen skal inneholde. Til hvert av politikkområdene skal 

de nå utvikles strategier – «Slik gjør vi det» for å oppnå hvert enkelt mål og delmål. 
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God oppvekst og godt liv 

Kommunen er en sentral aktør gjennom hele livet for alle innbyggere. Gode tjenester og et 

variert aktivitetstilbud er viktig for at innbyggerne skal oppleve livet som godt og trygt. Drammen 

skal bli ledende på inkludering og utjevning av sosiale levekår. Ambisjonene er høye knyttet til 

oppvekst og sysselsetting. 

Befolkningsframskrivinger viser at kostnadene til yngre brukere vil øke, og det blir færre hender 

til å pleie eldre og syke med behov for omsorgstjenester. Mer enn noen gang er det derfor viktig 

med tidlig og samordnet innsats og å mobilisere ressursene både som dem som bruker 

tjenestene og innbyggerne for øvrig. Kommunestyret har i oppstarten av arbeidet med 

kommuneplanens samfunnsdel også signalisert ambisjoner om å bli nasjonalt ledende på 

utvikling av moderne eldreomsorg, der mangfold av løsninger fanger opp flest mulig.  

Ut fra dette har kommunestyret foreslått følgende hovedmål;  

Hovedmål; Drammen har gode tjenester og aktiviteter for alle gjennom hele livet 

Delmål – «Slik vil vi ha det»; 

 Drammen satser på tidlig innsats og forebygging som ivaretar innbyggerne 

 Drammen har gode tjenester som møter innbyggernes behov 

 Drammen har et variert aktivitetstilbud for alle 

 Drammen har godt tilrettelagte og trygge nærmiljøer  

 

Strategier – «Slik gjør vi det»; 

Fastsettes av kommunestyret etter innspill fra innbyggere og andre. 

 

 

Klima og miljøvennlig utvikling 

Overgangen til et klima- og miljøvennlig samfunn handler både om å redusere utslipp av 

klimagasser, håndtere et klima i endring og bevare og bruke de naturressursene vi har. 

Arbeidsverkstedet for kommunestyret viser at innen dette politikkområdet er ambisjonen at 

Drammen skal bli Norges grønneste kommune, der rent vann og ren luft og håndtering av 

klimaendringer er sentrale momenter. Videre har kommunestyret pekt på at det å velge 

miljøvennlig skal være lett, at innbyggere flest skal velge sykkel og kollektive løsninger og at de 

kollektive løsningene skal være smarte og attraktive. De lokale sentraene fortettes, og 

kommunen skal lede an og sette standard for valg av grønne løsninger.   

 

Hovedmål: 

Drammen skal bli Norges grønneste kommune - et sirkulært og klimarobust 

lavutslippssamfunn der det er naturlig å velge miljøvennlig. 

 

Delmål – «Slik vil vi ha det»; 

 Drammen skal redusere klimagassutslippene 

 Drammen skal styrke evnen til å tåle klimaendringer  

 Drammen skal være en foregangskommune på sirkulær økonomi 
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 Drammen skal ivareta og legge til rette for naturmangfold, ren luft og rene vassdrag 

 

Strategier – «Slik gjør vi det»; 

Fastsettes av kommunestyret etter innspill fra innbyggere og andre. 

 

Omstillingsdyktig næringsliv 

Alle lokalsamfunn som skal utvikles, er avhengig av at det etableres levedyktige arbeidsplasser. 

For å sikre økt sysselsetting, vekst i folketallet, større skatteinntekter og dermed god velferd, er 

det viktig at Drammen kommune er en god vertskommune for et nytenkende og innovativt 

næringsliv. 

Kommunestyret har pekt på viktigheten av samspillet mellom næringslivet og utdanning. 

Drammen skal være gode på å tiltrekke seg studenter og kompetanse, og kommunen skal være 

god på livslang læring og omstilling. Næringsprofilen skal være mangfoldig og miljøvennlig. 

Ambisjonene er videre at Drammen er ledende på helse- og teknologiområdet. By- og 

stedsutviklingen skal tilrettelegge for næringsliv, og Drammen skal utnytte sitt geografiske 

fortrinn med kort vei til det meste på det sentrale østlandsområdet. 

 

Hovedmål; Drammen er et næringssentrum 

Delmål – «Slik vil vi ha det»;   

 Drammen skaper rom for et mangfoldig næringsliv for innbyggere med ulik kompetanse og 

utdanningsnivå  

 Drammen spiller aktivt på lag med andre og blir opplevd som en «ja – kommune» 

 Drammen kommune er nytenkende, imøtekommende og tilpasningsdyktig i møte med 

næringslivet 

 Drammen skal ha et grønt, bærekraftig og innovativt næringsliv 

 

Strategier – «Slik gjør vi det»; 

Fastsettes av kommunestyret etter innspill fra innbyggere og andre. 

 

 

Attraktive byer og tettsteder 

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 

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 at kommunen blir en kommune med mindre sosiale forskjeller og et 

mangfold av opplevelsestilbud. 

 

 

Hovedmål; Drammen skal være det foretrukne regionsenteret nasjonalt  
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Delmål – «Slik vil vi ha det»; 

 Drammen skal være næringslivets førstevalg  

 Alle innbyggere skal oppleve å ha nærhet til naturen 

 Drammen skal ha gode og trygge bomiljøer 

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

 

Strategier – «Slik gjør vi det»; 

Fastsettes av kommunestyret etter innspill fra innbyggere og andre. 

 

Mangfold og inkludering 

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. 

Kommunestyret har i oppstarten av arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel spesielt 

trukket fram at Drammen skal være ledende på lav arbeidsledighet og integrering, at 

barnefattigdom skal avskaffes og at kommunen skal være antirasistisk. Drammen skal være et 

mangfoldig mulighetssamfunn der det må bli flere arenaer for deltakelse. 

 

Hovedmål: 

Drammen er et mangfoldig mulighetssamfunn, hvor alle innbyggere deltar i felleskapet og 

opplever mestring. 

Delmål – «Slik vil vi ha det»; 

 Drammen skal ha flere arenaer for deltakelse 

 I Drammen skal færre barn vokse opp i lavinntektsfamilier 

 Drammen er ledende på høy sysselsetting 

 I Drammen blir mangfold brukt aktivt som en ressurs 

         

Strategier – «Slik gjør vi det»; 

Fastsettes av kommunestyret etter innspill fra innbyggere og andre. 

 

Deltakende innbyggere 

Et åpent, levende og engasjerende lokaldemokrati er helt sentralt når kommunen som helhet og 

hvert enkelt lokalsamfunn skal utvikles. I dette arbeidet må kommunen spille på lag med 

innbyggere, næringsliv og frivillig sektor.  

Kommunestyret har ambisjoner om at Drammen skal være ledende på lokaldemokrati, der 

innbyggerne har muligheten til å bli hørt og til å ha reell påvirkningsmulighet. Nærmiljøene skal 

være trygge og ha rom og arenaer for engasjement og deltakelse blant innbyggerne. 

Kommunestyret har trukket frem nærutvalgene som et særs viktig virkemiddel. Drammen skal 

være frivillighetskommunen og alltid et skritt foran – fremoverlent og innovativ.  
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Hovedmål; I Drammen skaper vi framtida sammen 

Delmål – «Slik vil vi ha det»; 

 I Drammen skal det være enkelt å påvirke, og innbyggernes innspill tas med i det politiske 

arbeidet 

 Drammen kommune og frivilligheten samarbeider aktivt om tjenester og fritidstilbud 

 I Drammen skal innbyggerne engasjeres aktivt i arbeidet med tjeneste- og stedsutvikling 

 

Strategier – «Slik gjør vi det»; 

Fastsettes av kommunestyret etter innspill fra innbyggere og andre. 

 

 

4.  Overordnede arealpolitiske strategier 

 

Kommuneplanens samfunnsdel skal også inneholde en overordnet arealstrategi, som fastlegger 

hovedprinsipper for kommunens arealforvaltning og gir føringer på utformingen av den nye 

arealplanen. Hovedpoenget med en arealstrategi er å sikre at arealforvaltningen skjer i tråd med 

målene i kommuneplanens samfunnsdel. 

 

Forslag til hovedtemaer og prinsipper 

Det er derfor tatt utgangspunkt i forslaget til visjon og hovedmål/delmål innenfor de seks 

politikkområdene. Hovedmålene er alle ambisiøse, og de signaliserer en retning som vil måtte få 

arealstrategiske konsekvenser. Her sies det bl.a. at Drammen skal være det foretrukne 

regionsenteret nasjonalt, at Drammen skal være et næringssenter og at Drammen skal bli Norges 

grønneste kommune. Disse og andre målformuleringer innebærer at det etter den politiske 

arbeidsgruppens mening vil være nødvendig å ha særlig fokus på følgende hovedtemaer (i uprioritert 

rekkefølge), med tilhørende prinsipper; 

 

a. Bolig og boligbygging                                         

Omfang, sammensetning og prioritering av områder og boligtyper blir svært viktig for å 

styrke attraktivitet og grunnlaget for befolkningsvekst. Temaet kan også omfatte ivaretakelse 

av bestemte nærmiljøkvaliteter som tilgang til møteplasser, naturkvaliteter, kulturmiljøer og 

stedskvaliteter når det skal utvikles boliger. 

Prinsipper som foreslås lagt til grunn; 

 Målsetting om fortetting av boligbyggingen i sentrumsområder 

 Unngå større utbygginger i områder uten etablert infrastruktur 

 Sikre variert boligsammensetning i kommunen 

 

 

b. Næringsutvikling og næringsarealer                    

Vil bli helt avgjørende for å kunne bli et næringssentrum og for å kunne øke sysselsettingen. 

Den kan gis føringer for sammensetning av næringer i kommunen og sammenhengen mellom 
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næring og stedskvaliteter, naturkvaliteter og kulturmiljøer. Det kan også være føringer for 

bestemte typer næringsvirksomhet.  

Prinsipper som foreslås lagt til grunn; 

 Sikre tilstrekkelige og egnede arealer til eksisterende næring og nyetableringer. 

 Legge til rette for et variert næringsliv i kommunen ved å vektlegge sammenhengen 

mellom næring og det enkelte steds potensiale. 

 Legge til rette for næringsutvikling som spiller på og styrker regionen som helhet 

 

 

 

c. Grøntarealer og natur 

Vil være helt nødvendig om vi skal bli landets grønneste kommune.  Temaet kan gi føringer 

for sammenhengende grøntarealer og natur, samt føringer for ivaretakelse av f.eks. 

naturkvaliteter og naturmangfold. Kan også gi føringer for tilgang til grøntarealer, 

friluftsområder og natur samt føringer for dyrket mark og kulturlandskap.  

Prinsipper som foreslås lagt til grunn;  

 Sikre sammenhengende grøntarealer og natur for ivaretakelse av naturkvaliteter, 

naturmangfold, landbruksarealer og kulturlandskap. 

 Sikre tilgang til og tilføre grøntarealer og friluftsområder. 

 

 

d. Utvikling av bysentrum, tettsteder og kommunedeler 

Lokaldemokratiet skal stå sentralt i utviklingen av Drammen. Vi skal utvikle steder i hele 

kommunen, men vi må også utnytte de fortrinn Drammen by representerer. Temaet kan 

også angi sammenhengen og samspillet mellom steder i kommunen.  

Prinsipper som foreslås lagt til grunn; 

 Prioritere utvikling av Drammen som regionhovedstad og sikre utvikling i 

Mjøndalen/Krokstadelva og Svelvik som mindre by- og sentrumsområder.  

 Sikre utvikling i eksisterende tettsteds- og senterstruktur i kommunedelene, basert på 

det enkelte steds kvaliteter.  

 Sikre tilgang til arenaer for idrett, kultur og aktivitet 

 Utviklingen skal bygge på eksisterende stedsidentitet og sikre vern av kulturmiljøer og 

kulturminner. 

 

 

e. Samferdsel og samordnet areal- og transportplanlegging                                                                 

Dette har stor betydning for boligbygging, næringsutvikling, grøntarealer og natur, klima, 

miljø og folkehelse. Temaet kan gi føringer for hvor boligbygging, næringsutvikling og annen 

arealbruk skal foregå og eventuelt begrenses. F.eks. i form av nærhet til kollektivknutepunkt 

eller annen infrastruktur. Det kan gis føringer for lokalisering av forskjellige typer bolig og 

næringer. Det kan også angis prioritering av bestemte transportformer, som gåing, sykkel og 

kollektiv og/eller gis føringer for utnyttelse av eksisterende og planlagt infrastruktur. 

Prinsipper som foreslås lagt til grunn; 

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

bolig. 

 Tilrettelegge for økt bruk av miljøvennlige transportformer som sykkel, gåing og 

kollektivtransport. 
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 Hensynta bruk av nødvendige transportformer for å sikre fremkommelighet i 

sentrumsområdene 
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