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Dette planprogrammet skal være grunnlaget for arbeidet som skal gjennomføres for å utvikle Drammen kommunes første
kommuneplan (samfunnsdel). I henhold til planstrategien skal kommuneplanens samfunnsdel vedtas før en starter opp
arbeidet med kommuneplanens arealdel. Etter første gangs behandling og høring av planprogrammet for samfunnsdelen
er følgende foreslått endret:
• For å gi rom for grundigere politisk prosess, er framdriften i planprosessen forlenget noe i tid. Det innebærer at
samfunnsdelen nå er forutsatt vedtatt høsten 2021 (ikke før sommeren 2021) som i høringsforslaget til planprogram.
• Det er verken nødvendig eller hensiktsmessig å forskyve oppstart av arbeidet med kommuneplanens arealdel
tilsvarende i tid. I revidert planprogram er sammenhengen mellom overordnet arealstrategi i samfunnsdelen og videre
prosess med kommuneplanens arealdel tydeliggjort.

Forholdet mellom planstrategi, planprogram og planprosess
Planstrategien beskriver hvilket behov kommunen har for å utvikle planer med en angivelse av når den enkelte plan er
tenkt startet opp og sluttført, samt en prioritering mellom de ulike planene.
Planprogrammet beskriver den prosessen kommunen legger opp til og som skal ende opp i en konkret plan.
Planprogrammet beskriver formålet med planarbeidet, hvilken prosess det legges opp til, herunder hvordan medvirkning
skal skje, hvilke alternativer som skal vurderes og hvilket behov det er for utredninger før selve prosessen kan starte. Med
andre ord er planprogrammet en oppgavebeskrivelse for planprosessen.
En planprosess er den prosessen som skal gjennomføres for å utvikle selve kommuneplanen. Prosessen starter opp etter
at planprogrammet har vært på høring og kommunestyret har vedtatt planprogrammet for andre gang. Planprosessen
skal ende opp med Drammen kommunes første kommuneplan som ny kommune.

Ny kommune
Drammen kommune er et resultat av at tre tidligere kommuner er slått sammen til Norges sjuende største kommune.
Målet med planprosessen er å lage en overordnet strategisk politikk for hvordan kommunen skal utvikles i et langsiktig
perspektiv. Det at kommunen er ny gjør situasjonen unik da kommunen kan utnytte hele det handlingsrommet som finnes,
bygge felles kulturer og utvikle en ny politikk og nye satsingsområder for Drammen kommune.
Mål for kommuneplanprosessen er:
• at arbeidet med den første kommuneplanen for Drammen kommune skal legge til rette for en bred og grunnleggende
debatt om langsiktige mål, veivalg og strategier for utvikling av den nye kommunen.
• at arbeidet med den første kommuneplanen for Drammen skal søke å hente ut stordriftsfordeler som ligger i å
etablere en ny stor kommune, uten å miste smådriftsfordeler.
• at prosessen skal sikre bred medvirkning og munne ut i en strategi for drammensamfunnet som skal ha et regionalt
helhetsperspektiv og vektlegge interessene og ressursene til innbyggerne, næringslivet, frivillige foreninger og lag og
andre brukere av kommunen.

Ambisjonsnivået for utviklingen av politikken for Drammensamfunnet er at den skal være:
• visjonær og samlende
• tydelig og fokusert
• helhetlig og resultatorientert
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Ambisjonsnivået for selve planprosessen er at denne skal være:
• kunnskapsbasert
• åpen og inkluderende
• innovativ og kreativ
• en brobygger mellom samfunnsaktørene
Kommuneplanens samfunnsdel skal legge føringer for utvikling av Drammen kommune som samfunn i et langsiktig
perspektiv og er førende for utarbeidelse av kommuneplanens arealdel, temaplaner innenfor ulike tjenesteområder samt
kommunens 4-årige økonomiplan med årlig handlingsprogram (budsjett). Planprosessen legger opp til at samfunnsdelen
vedtas i løpet av høsten 2021, slik at den blir førende for budsjett og økonomiplan 2022 – 2025.

Drammen kommunes planstrategi 2020–2023:
Planstrategien beskriver kommunens overordnede utfordringsbilde, drøfter kommunens planbehov og gjør en prioritering
av planoppgaver i kommunestyreperioden. Følgende fokusområder er lagt til grunn i beskrivelsen av utfordringsbildet:
• Bærekraftig velferdssamfunn og sosial bærekraft (med særlig fokus på forventet befolkningsutvikling med endret
aldersfordeling).
• barn i lavinntektshusholdninger og fare for utenforskap
• folkehelse og levekår
• næringsutvikling og verdiskaping
• klima og miljø
• digitalisering, effektivisering og innovasjon.
Drammen kommunes planstrategi 2020-2023 ble endelig vedtatt av kommunestyret 16. juni 2020. Arbeid med
harmoniseringsoppgaver som er nødvendige for løpende drift, samt enkelte prioriterte kortsiktige handlingsplaner
er prioritert gjennomført i 2020. Ut over dette igangsettes i 2020 kun temaplanarbeid, i form av utvikling av
kunnskapsgrunnlag, innenfor politikkområder som krever samordning i kommuneplanens samfunnsdel.
Endelig vedtak i slike temaplaner, og prioritering av ytterligere temaplanarbeid, avventes til første
økonomiplanbehandling etter vedtatt samfunnsdel (høsten 2021). Klimastrategi og næringsstrategi utvikles i egne
politiske arbeidsutvalg. Kommuneplanens samfunnsdel utvikles før arbeidet med kommuneplanens arealdel settes i gang.

Covid-19 har spisset kommunens
økonomiske utfordringer, og gitt viktig digital læring
• Oversikt over merforbruk innenfor HSO-sektoren og konsekvenser av Covid-19 innebærer behov for større
strategiske prioriteringer for å sikre kommunens økonomiske handlingsrom enn det som ble lagt til grunn ved
behandling av økonomiplanen høsten 2019.
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Politiske arbeidsverksteder og
formannskapets budsjettseminar har gitt viktige innspill
1. Arbeidsverkstedene har blant annet gitt innspill til sterkere fokus på å møte demografi- og levekårsutfordringer
gjennom utvikling av basistjenester og forebyggende arbeid.
2. Det har vært satt fokus på kvalifisering og tilrettelegging for næringsutvikling som gir arbeid til alle.
3. «Alt kommunen gjør» skal også ha et folkehelseaspekt
4. Klima-, miljø- og stedsutvikling
5. Legge til rette for samarbeid med frivilligheten.
KS sin modell for integrert arbeid med FNs bærekraftmål innenfor seks politikkområder legges til grunn for videre arbeid
med kommuneplanens samfunnsdel.

Om FNs bærekraftmål og kommunal planlegging
Regjeringen legger, i «Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, 2019» vekt på at «vi» (staten,
fylkeskommunene og kommunene sammen) står overfor fire store, felles utfordringer:
• å skape et bærekraftig velferdssamfunn
• å skape et økologisk bærekraftig samfunn gjennom blant annet en offensiv klimapolitikk og en forsvarlig
ressursforvaltning
• å skape et sosialt bærekraftig samfunn
• å skape et trygt samfunn for alle
«De regionale og lokale myndighetene har sentrale oppgaver med å håndtere disse utfordringene. Det gjelder
alle kommuner, uavhengig av størrelse og kompetanse. Planlegging er ett av deres viktigste verktøy. Regjeringen
har bestemt at FNs 17 bærekraftmål, som Norge har sluttet seg til, skal være det politiske hovedsporet for å ta tak
i vår tids største utfordringer, også i Norge. Det er derfor viktig at bærekraftmålene blir en del av grunnlaget for
samfunns- og arealplanleggingen».
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Den overordnede, statlige føringen er at FNs bærekraftmål legges til grunn for kommunenes samfunns- og
arealplanlegging. Dette innebærer forventninger til hvordan kommunene skal arbeide med å utvikle mål, strategier,
tiltak og verktøy for lokal samordning, tjeneste- og samfunnsutvikling. Det ligger ingen føring i forhold til hva kommunene
konkret skal gjøre, eller hvilke konkrete mål de skal prioritere.

Bærekraftmål som solidaritet med kommende generasjoner:
Å legge bærekraftmålene til grunn for kommunal planlegging innebærer å ha et langsiktig perspektiv, og å vise
solidaritet med kommende generasjoner i de prioriteringer som gjøres. Det betyr at kommunen må ha fokus på å ivareta
dagens innbyggeres behov på en måte som ikke reduserer muligheten til å ivareta fremtidens innbyggeres behov.

Bærekraftmål som fokus på at komplekse
utfordringer må løses på tvers av tradisjonelle «siloer».
Å legge bærekraftmålene til grunn for kommunal planlegging innebærer også å anerkjenne at de samfunnsutfordringer
vi nå står overfor ikke lar seg løse gjennom økte ressurser eller avbøtende tiltak innenfor enkeltsektorer. Fremtidens
utfordringer krever en helt annen innfallsvinkel. Kommunene må også evaluere tidligere innsats og resultater av denne,
prioritere mål og strategier og innrette innsatsen på tvers av tradisjonelle faglige sektorer.
FNs 17 bærekraftmål er overordnede. Regjeringen peker på fire hovedutfordringer for statens, regionenes og
kommunenes planlegging for fremtidig samfunnsutvikling. Disse berører alle, på hver sin måte, flere av FNs bærekraftmål:
• Økonomisk bærekraft (bidrar til å opprettholde velferdsordninger).
• Sosial bærekraft (bidrar til å avlaste velferdssamfunnet økonomisk, og til bedre folkehelse).
• Økologisk bærekraft (bidrar til å bevare naturressurstilgangen for kommende generasjoner).
• Et trygt samfunn for alle
Felles for disse utfordringene er at de er sektorovergripende, og at de griper inn i hverandre. Bærekraftig
samfunnsutvikling innebærer å finne løsninger som ivaretar alle disse dimensjonene samtidig. Dette krever samarbeid og
samordning.

Seks kommunale politikkområder for integrert arbeid med bærekraftmål
Kommunenes sentralforbund (KS) beskriver (i dokumentet Status kommune 2020) seks kommunale politikkområder der
kommuner har et handlingsrom til å utvikle sin rolle og sin politikk for bærekraftig samfunnsutvikling. Hvert av disse seks
politikkområdene berører flere av FNs bærekraftmål. KS sin inndeling i seks politikkområder, med referanse til ulike sett
av FNs bærekraftmål, innebærer slik sett ikke forslag om hvilke mål eller virkemidler kommunen skal velge, men et forslag
til metodikk for å arbeide samordnet med komplekse sektorovergripende utfordringer knyttet til å sikre:
• økonomisk bærekraft
• sosial bærekraft
• økologisk eller miljømessig bærekraft
• et trygt og godt samfunn for alle.
FNs bærekraftmål og KS sine 6 politikkområder gir en struktur, eller metodikk, for å arbeidet med å utforme Drammens
særegne politikk for å løse komplekse, sektorovergripende samfunnsutfordringer. Utforming av politikken, med fastsetting
og prioritering av langsiktige mål og strategier for de enkelte politikkområdene vil skje gjennom planprosessen.
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Planprogrammet gir innenfor hvert av de følgende 6 politikkområdene en kort beskrivelse av utfordringer, muligheter,
kommunens handlingsrom og aktuelle problemstillinger for den kommende planprosessen:
1. God oppvekst og godt liv
2. Klima- og miljøvennlig utvikling
3. Omstillingsdyktig næringsliv
4. Attraktive byer og tettsteder
5. Mangfold og inkludering
6. Deltakende innbyggere
Utdyping av de enkelte politikkområdene, med tydeliggjøring og prioritering av langsiktige mål, veivalg og strategier vil
skje gjennom planprosessen. Planprogrammets bruk av 6 politikkområder, med henvisning til FNs bærekraftmål definerer
slik sett ikke politiske mål for utvikling av Drammenssamfunnet, utover å legge til grunn at en langsiktig politikk for utvikling
av Drammen kommune som organisasjon og samfunn må være (økonomisk, sosialt og miljømessig) bærekraftig.
Nedenfor (kapittel 2) følger en kort beskrivelse av disse seks politikkområdene, med særlig fokus på
Drammenssamfunnets utfordringer og muligheter. Beskrivelsen tar også for seg de politiske spørsmål som reises for
prosessen med kommuneplanens samfunnsdel, som overordnet styringsverktøy for langsiktig, lokal samfunnsutvikling.

Høringsuttalelser – innspill til justering av planprogrammet
I løpet av høringsperioden for planprogrammet til kommuneplanens samfunnsdel er det kommet inn 10 høringsuttalelser.
Hver av høringsuttalelsene er oppsummert og kommentert i eget vedlegg til saken. Her drøftes de prinsipielle hovedspørsmål
høringsuttalelsene tar opp, tematisk, som grunnlag for justering av planprogrammet til sluttbehandling og avklaring av
forholdet mellom innhold i, og grunnlag for, henholdsvis kommuneplanens samfunnsdel og andre planprosesser:
• Forventninger til at kommuneplanens samfunnsdel inkluderer en overordnet arealstrategi som legger grunnlag for
senere arbeid med kommuneplanens arealdel: Fylkesmannen i Oslo og Viken er positiv til at Drammen kommune har
lagt opp til samfunnsdel før arealdel for å sikre et helhetlig plangrunnlag. Viken fylkeskommune og Fylkesmannen i
Oslo og Viken henholdsvis «anbefaler» og «forutsetter» at det som del av samfunnsdelen utarbeides arealstrategier i
tråd med nasjonale og regionale føringer, og at disse legges til grunn for senere arbeid med arealdelen for å peke
ut en langsiktig og bærekraftig retning for areal- og ressursforvaltningen i kommunen. Fylkeskommunen foreslår at
herunder kan også ulike alternativer for overordnet utbyggingsmønster vurderes som del av arealstrategien.
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• Innspill til temaer som overordnede planmyndigheter ønsker tydeligere adressert i arbeidet med kommuneplanens
samfunnsdel – i en overordnet arealstrategi – som skal sikre arealstrategiske prioriteringer og langsiktig og
bærekraftig areal- og ressursforvaltning:
o Vannmiljø, vannforvaltning og avløp: Fylkesmannen og Mattilsynet ser det som viktig at vannmiljø er et tydelig
tema i samfunnsdelen ref. planprogrammet. Ca 1/3 av vannforekomstene som berører Drammen kommune oppnår
		 ikke vannforskriftens mål om økologisk og kjemisk tilstand. Samfunnsdelen bør synliggjøre mål og strategier
		 for dette og gi føringer for arbeidet med kommuneplanens arealdel, inkludert ivareta naturmiljøet i og langs
		 vassdragene og hindre arealbruk mv. som får negativ virkning på vannmiljø.
o Klimatilpasning: Fylkesmannen anbefaler at samfunnsdelen drøfter hvordan vi skal takle tilpasningen til endret
		 klima, og synliggjør overordnede strategier for videre arbeid med lokal overvannshåndtering.
o
		
		
		
		
		
		
		

Landbruk, matproduksjon, jordvern: Fylkesmannen, Fylkeskommunen, Mattilsynet og Nedre Eiker landbrukslag
refererer til nasjonale føringer, og at Drammen kommune har store landbruksområder som er svært viktige for
matforsyningen. Kommunen har ansvar for å ivareta naturmangfold i skogsområder, landbruksområder og
vannmiljø; skog- og myrområder har klimaeffekt gjennom å binde karbon. Kommunen bør legge vekt på å
opprettholde og øke matproduksjonen ved å bevare kommunens ressurser av dyrka og dyrkbar jord.
Samfunnsdelen bør også drøfte hvordan produksjonsgrunnlaget i landbruket skal ivaretas, og den overordnede
arealstrategien i samfunnsdelen bør bidra til å reduseres nedbygging av dyrka og dyrkbar mark i henhold til det
nasjonale jordvernmålet.

o Bærekraftig stedsutvikling og arealforvaltning/samordnet areal- og transportutvikling Fylkeskommunen forventer
		at kommunen legger opp til fortetting i allerede sentre hvor infrastrukturen gir mulighet for grønn mobilitet (Viken FK,
ref Regional plan for Buskerud 2018-2035, ber om at evt. arealstrategier utarbeides i tråd med føringer her).
		 Viktig at dette ikke kun ses i sammenheng med klima og miljø, men også attraktive steder, mangfold og inkludering
		 (mindre bilavhengighet) og folkehelse.
o Tilrettelegging for å sikre sjøtrafikkens arealbehov: Kystverket minner om nasjonale mål om at en større andel av
		 godstransporten skal skje på sjø og jernbane, og er opptatt av at kommunens planlegging tar høyde for
		 sjøtrafikkens arealbehov og vektlegger sikkerhet og framkommelighet i farvannet, og arealer til logistikk		 knutepunkter som havn og godsterminaler avklares i plan i samarbeid mellom kommune og statlige
		fagmyndigheter.
o
		
		
		
		

Kulturminner i stedsutvikling: Fylkeskommunen peker på at kulturminner er en naturlig del av arbeidet med
stedsutvikling og foreslår at museer, kulturforeninger, historielag mv. inviteres til medvirkning. Peker videre på behov
for felles kartlegging av kvaliteter og utviklingspotensial i eksisterende kulturmiljøer og at kulturminner i stedsutvikling
bør inngå i planprogrammet som egne punkter, gjerne under 2.4.3 (stedsutvikling – attraktive steder) og 2.6.3
(involvering – deltakende innbyggere).

o
		
		
		

Bærekraftig og balansert utvikling av kystsonen som sikrer marint biologisk mangfold og eksistens og
utviklingsmuligheter for marine næringer: Fiskeridirektoratet ber om at hensyn til marint biologisk mangfold, marine
næringer og bærekraftig og balansert utvikling av kystsonen innarbeides i kommunens overordnede arealstrategi
(i samfunnsdelen) som grunnlag for videre arbeid med arealdel.

• Innspill til andre (ikke like arealrelaterte) temaer som ønskes tydeligere adressert i (planprogrammet til)
kommuneplanens samfunnsdel – for å utvikle regionale fortrinn og møte framtidige samfunnsbehov i rask endring:
o
		
		
		

Barn og unges oppvekstmiljø, folkehelse og utdanning: Viken fylkeskommune anbefaler at barn og unges
oppvekstmiljø inkluderes ref. Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge, og videre at sosial ulikhet i helse med
fordel kan bli tydeligere adressert i planprogrammet. Med hensyn til skole og utdanning for det videre arbeid
være nyttig å synliggjøre hvilke tilbud som finnes og evt. mangler.

o
		
		
		
		

Næringsutvikling: Viken fylkeskommune legger til grunn FoUI og entreprenørskap som bærebjelke, og vil spesielt
nevne Drammen nye sykehus som en utviklingsprosess med store muligheter for næringsutvikling. Både universitetet
og sykehuset er viktige mht. det grønne skiftet, tekonologiutvikling, digitale helsetjenester, nye arbeidsplasser og
mulig innovasjon. Vektlegger betydningen av tett samarbeid mellom næringsliv og utdanningsinstitusjoner for å
sammen utvikle regionale fortrinn og møte framtidige samfunnsbehov i rask endring.
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o
		
		
		
		

Demografiutfordring - alderssammensetning: Fylkesmannen tar opp at forventet demografiutvikling betyr at
kommunen må klare yte flere og mer omfattende tjenester til eldre framover. Da må kommunen jobbe strategisk for
å nå mål om økt kapasitet, kvalitet og tilgjengelighet i HSO-sektoren. Nasjonale mål bør konkretiseres i lokale
HSO-planer ref. Stortingsmeldingen «Leve hele livet». Fra 2021 vil kommuner som har vedtatt, eller er i dokumenter
prosess for gjennomføring, prioriteres i fordeling av tilskuddsmidler.

• Forventninger og krav til kunnskapsgrunnlag i planprosesser som skal sikre arealstrategiske prioriteringer og langsiktig
og bærekraftig areal- og ressursforvaltning – og som må inngå som grunnlag for arbeidet med kommuneplanens
arealdel:
o Kulturminner i stedsutvikling: Fylkeskommunen ser behov for felles kartlegging av kvaliteter og utviklingspotensial i
		 eksisterende kulturmiljøer, og at dette bør inngå i planprogrammet som egne punkter, gjerne under 2.4.3 og 2.6.3
o Naturmangfold: Fylkesmannen minner om høringsuttalelse til planstrategien vedr. behov for å styrke kommunens
		 kunnskapsgrunnlag på naturmangfold før videre prosess med kommuneplanens arealdel igangsettes.
o Klima og miljø: Fylkesmannen anbefaler at evt. videre utredninger for tema klima og miljø konkretiseres.
o Vannmiljø, drikkevann, matjord: Mattilsynet (og Fylkesmannen) minner om behovet for utvidet kunnskapsgrunnlag
		 for hele kommunen som grunnlag for arbeidet med kommuneplanens arealdel og evt. egne temaplaner for dette.
• Innspill som også gjelder andre planarbeider/prosjekter som er igangsatt og pågår – som er videreformidlet til
kommunens administrative ledelse og de aktuelle prosjektene:
o Aktive lokalsamfunn: Drammen Idrettsråd – som er kommunens sentrale samarbeidspartner i det
		 sektorovergripende samarbeidsprosjektet mellom kommunen og idretten – beskriver noen utfordringer i arbeidet
		 med Aktive lokalsamfunn og har innspill til løsninger.
o Boligsosiale hensyn: Fylkesmannen forventer at Drammen tar opp boligsosiale hensyn i areal- og
		 samfunnsplanleggingen. Kommunen bør implementere den nasjonale strategien «Bolig for velferd» og ta i bruk
		 veiviseren.no. Det er viktig at boligbehovsplanen Drammen kommune utarbeider følger opp dette.
o Kompetanse- og rekrutteringsbehov i kommunen, ref. Kompetanseløft 2020, Helsedirektoratet. Fylkesmannen
		 etterlyser oversikt over dette og at denne legges til grunn for kommunal kompetansestrategi for kommunen.
• Innspill til prosess og medvirkning:
o Regionalt og interkommunalt samarbeid i planprosessen: Øvre Eiker kommune etterspør en enda tydeligere
		 ambisjon om at arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel skal gi dialog om regionalt og interkommunal
		 t samarbeid for å løse viktige samfunnsoppgaver framover.
o
		
		
		

Medvirkning generelt, men særlig overfor barn og unge: Fylkeskommunen anbefaler at plan for
medvirkningsprosessen konkretiseres ref. gode eksempler fra KS og Hedmark fylkeskommune, samt at det i den
kommende samfunnsdelen konkretiseres hvilke medvirkningsaktiviteter som er gjennomført og hvordan innspill er
brukt i planen.

o Medvirkning knyttet til kulturminner i stedsutvikling: Fylkeskommunen foreslår at museer, kulturforeninger, historielag
		 mv. inviteres til medvirkning.
o Ønsker om å bli involvert i videre planprosess: Drammen idrettsråd og Nedre Eiker landbrukslag ønsker å bli
		 involvert i videre planarbeid.
• Innspill til arealdelprosessen/ønsker om nye utbyggingstiltak ut over rammene av gjeldende kommuneplaners
arealdeler for behandling i prosessen med utarbeidelse av ny, felles kommuneplanens arealdel:
o Franzefoss Pukk AS mener at kommunen allerede i samfunnsdelen må ta opp behovet for kortreiste byggeråstoffer,
		 og foreslår sammen med grunneier å etablere et ca 250 daa stort område for råstoffutvinning i Vardåsen.
o Solli Arkitekter AS for OBOS Block Wathne AS forslår at gbnr 3/10 Svelvikveien 430, som utgjør ca. 335 daa
		 omgjøres fra LNF-område til utbyggingsområde for bolig i kommuneplanens arealdel for å gi rom for
		 ca. 300–400 nye boliger over en 20 års periode.
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Forholdet mellom overordnet arealstrategi i
samfunnsdelen og videre arbeid med arealdel
I høringsutkastet til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel (samt vedtatt planstrategi) er det lagt opp til at
kommuneplanens samfunnsdel behandles før igangsetting av kommuneplanens arealdel, slik at overordnede strategiske
mål for utvikling av Drammenssamfunnet legges til grunn for videre arbeid med kommuneplanens arealdel (og andre
temaplaner).
I forbindelse med oppstart av arbeidet med kommuneplanens arealdel er det et lovkrav at det utarbeides eget
planprogram for arealdelprosessen, og at det i det planprogrammet synliggjøres hvilke hovedalternativer som vil bli
utredet/drøftet i planprosessen. I den sammenheng vil det være både nødvendig og naturlig at hovedalternativer
utarbeides på grunnlag av et mer omfattende kunnskapsgrunnlag knyttet til verdier, kvaliteter, sårbarheter og
utviklingspotensial knyttet til eksempelvis naturmangfold, matjord, dyrka og dyrkbar mark, kulturminner/kulturmiljøer,
rekreasjonsområder mv., og tilsvarende vurderinger av behov, utviklingspotensial, kapasitet mv. knyttet til eksempelvis
bolig- og næringsutvikling, ressurstilgang knyttet til byggeråstoffer, kapasitet og behov knyttet til sosial- og teknisk
infrastruktur mv. – som utgangspunkt for overordnet strategisk diskusjon av hva kommunestyret vil legge til rette for å
prioritere hvor, og hvordan kommunestyret ønsker bruke planverktøy mv. til å styre mot en ønske utvikling.
En overordnet arealstrategi i kommuneplanens samfunnsdel kan og bør i større grad fokusere mer på «hva» (overordnede
mål for samfunnsutvikling knyttet til arealrelaterte spørsmål kommunen kan styre), og «hvordan» (strategiske mål og
retning), – og slik gi føringer for utvikling av hovedalternativer og kunnskapsgrunnlag i planprosessen til kommuneplanens
arealdel. Dvs. at den overordnede arealstrategi beskriver «hva og hvordan» uten at man går inn i den mer detaljert
geografisk prioritering av «hvor», og «på hvilken måte», som er naturlig tema i planprosessen til kommuneplanens
arealdel.
I høringsuttalelsene som etterlyser tydeligere oppspill til en diskusjon av overordnet arealstrategi i kommuneplanens
samfunnsdel refereres det også til arealstrategiske visjoner og mål i Politisk plattform for nye Drammen kommune.
Utkastet til planprogram som har vært på høring ser ut til å ha skapt usikkerhet på om disse retningsvalgene for den
nye kommunen fortsatt skal være gjeldende, om de vil bekreftes og/eller tydeliggjøres i samfunnsdelen? Dette kan
eksempelvis knyttes til konkrete formuleringer i Politisk plattform som:

1. «Visjon for ny kommune»
a) Regional posisjon… framtidsrettet samfunnsutvikling… helhetlig arealplanlegging… miljøvennlig transportmønster…
d) Stedsutvikling… flerkjernet kommune… med utgangspunkt i hvert områdes unike kvaliteter…
e)
		
		
		
		

Klima og miljø… flerkjernet kommune, fortetting innefra i hvert lokalsenter … stedsutvikling og samferdsel skal ses
i sammenheng for å sikre et redusert transportbehov. Trafikkvekst skal tas med et utvidet kollektivtilbud og satsing
på sykkel og gange. Kommunen skal være en foregangskommune med lave utslipp, lavt energiforbruk og fokus
på biologisk mangfold … satsing på kollektivtilbud for å bygge opp under flerkjernet utvikling av kommunen og
av hensyn til klima, folkehelse og næringslivet.

3. Tjenestetilbud og samfunnsutvikling
f)
		
		
		

Landbrukspolitikk – helhetlig arealpolitikk skal sikre plass til matproduksjon … sterkt jordvern er viktig … ambisjon
om å være et av landets beste kommuner å drive landbruk i… fokus på kompetanse og drift innen økologisk
landbruk … sterkt jordvern … ved unntak … skal det i hovedsak kreves nydyrking av tilsvarende eller større arealer …
dokumenteres tilsvarende dyrkingskvalitet … kulturlandskapet skal ivaretas…

g) Næringspolitikk … helhetlig arealplanlegging … sikre plass til arealkrebvende og arbeidsintensive arbeidsplasser …
h) Samferdsel … gode transportløsninger er viktig for å gjøre kommunen attraktiv for … satse på framtidsrettet og
		 miljøvennlig samferdsel … trafikkvekst ved økt bruk av kollektiv, sykkel og gange. Dette er viktig både i et miljø		 og helseperspektiv. Buskerudbyen … akse for vekst og utvikling må utvides også sørover.
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i) Samfunnsutvikling … press på arealer og transportsystemer … Urbane kvaliteter med nærhet til kultur og … lett
		 tilgang for alle til grøntområder, til marka, elva og fjorden … Mangfoldig boligtilbud … arealutnyttelse og
		 transportsystem skal tilrettelegge for miljø- og klimavennlig adferd … universitet … områdesykehus
j) Lokalsamfunns- og stedsutvikling… bygge videre på eksisterende senterstruktur og styrke servicefunksjonene i de
		 enkelte sentra …»
Disse eksempel-sitat/stikkordene fra Politisk Plattform er ikke uttømmende for de temaer overordnede planmyndigheter
forventer at tas opp i en overordnet arealstrategi i samfunnsdelen, men de er et relevante eksempel på detaljeringsnivå
for overordnede arealstrategiske mål for en ny kommune, som forutsettes avklart før politisk vurdering og prioritering av
konkrete områder for vern og utbygging i kommuneplanens arealdel.
Overordnede arealstrategier, eller overordnede arealstrategiske mål i en samfunnsdel av kommuneplanen som skal
følges opp av en arealdelsprosess (med tilhørende kunnskapsgrunnlag) kan gi tydelige føringer til det videre arbeidet
med arealdelen selv om målformuleringene ligger på et overordnet nivå. Målsettinger og retningsvalg på et slik, mer
overordnet arealstrategi krever heller ikke kunnskapsgrunnlag på det detaljnivå overordnede planmyndigheter foreslår til
videre prosess, til samfunnsdelprosessen, men forutsetter at dette utarbeides som grunnlag for mer konkrete prioriteringer
knyttet til «hvor mye hva hvor og hvordan» mv. i arealdelprosessen:

Bearbeiding av forslag til planprogram etter høring
Høringsuttalelsene fra overordnede statlige og regionale planmyndigheter tar utgangspunkt i nasjonale og regionale
føringer for kommunens planarbeid og reiser momenter til en overordnet arealstrategi i samfunnsdelen (og senere
prosesser) og til andre politikkområder i planprogrammet. På bakgrunn av en rollefordeling mellom overordnet
arealstrategi i samfunnsdelen og senere prosesser, som beskrevet ovenfor, er høringsinnspill til både en overordnet
arealstrategi og andre politikkområder i samfunnsdelen innarbeidet i revidert planprogram: helt konkret som punkter
under «aktuelle problemstillinger» under hvert av de aktuelle politikkområdene.
Videre er høringsinstansenes innspill til kunnskapsgrunnlag mv. som vil være nødvendig for mer konkrete arealpolitiske
prioriteringer i kommuneplanens arealdel og andre temaplaner ikke tatt inn som grunnlag for arbeidet med
samfunnsdelen, men forutsatt utarbeidet i tide til å foreligge som grunnlag for disse oppfølgende planprosessene.
For å gi rom for en grundigere politisk prosess, som skal sikre noe bredere tverrpolitisk drøfting av overordnede
prioriteringer gjennom prosess mellom to politiske arbeidsverksteder med kommunestyret før den åpne involveringsfasen,
er planprosessen forlenget noe i tid. Dette innebærer at sluttbehandling av planen ikke vil skje før sommeren 2021, men i
oktober 2021. Oppstart av arbeidet med kommuneplanens arealdel vil ikke måtte skyves like mye i tid. Mye av arbeidet
med utarbeidelse av kunnskapsgrunnlag kan startes før, som grunnlag for utarbeidelse av hovedalternativer som må
beskrives i planprogrammet til arealdelen, som da kan utvikles og behandles parallelt med førstegangsbehandling og
sluttbehandling av kommuneplanens samfunnsdel. Det foreslås derfor at arbeid med kunnskapsgrunnlag til arealdelen –
som både gir oversikt over bevaringshensyn og behov/kapasitet knyttet til utbyggingsbehov – igangsettes høsten 2020.
Konkrete arealinnspill til nye utbyggingsområder og nye tiltak i kommuneplanens arealdel må avklares i planprosessen
for til kommuneplanens arealdel som gjennomføres etter, og på bakgrunn av, planprogrammet til arealdelen.
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KOMMUNEPLANENS
PLANPROGRAM
–POLITIKKOMRÅDER
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2.1 God oppvekst og godt liv
Kommunens tjenestetilbud og prioritering av kommunal innsats gir viktige bidrag til folkehelse og trivsel, god oppvekst og
godt liv for innbyggerne, gjennom hele livet, og på ulike måter:
• Helseoppfølging av innbyggerne, fra før de blir født (helsestasjonenes svangerskapsoppfølging) til eldreomsorg og
pleie til livets slutt.
• Kvalifisering gjennom oppveksttilbud og læringsløp fra barnehage, skole, introduksjonstilbud og tilrettelagt
undervisning, som skal sikre at innbyggere ikke faller utenfor, men kvalifiseres for et godt og aktivt liv,
samfunnsdeltakelse, arbeidsliv og å ta ansvar for seg selv og andre.
• Tilrettelegging og utvikling av aktivitetsarenaer, møteplasser og aktivitetstilbud sammen med frivillighet og andre,
bidrar til aktivitet og bedre folkehelse.

2.1.1 Demografiske endringer
Demografiske utviklingstrekk viser at det vil bli relativt sett færre yrkesaktive og færre hender til å pleie flere eldre, syke
og andre med behov for omsorgstjenester. I tillegg blir det økte kostnader til yngre brukere (flere av de minste går i
barnehage, og eksempelvis pedagognormen er kostnadsdrivende).
De to siste tiårene har befolkningsutviklingen gitt relativ økning i gruppen store barn (med trykk på skoler og særlig på
ungdomstrinnet), i gruppen unge eldre (60–74 år), som ofte er spreke og ikke har et stort behov for kommunale tjenester,
samt i aldersgruppen over 90 år.
Med utgangspunkt i SSBs befolkningsprognoser, lokale framskrivinger basert på planlagt boligbygging og flyttemønstre
er det grunnlag for å forvente at befolkningsutviklingen i kommuneplanperioden (fram til 2032) vil bli ganske annerledes
enn i 20-årsperioden vi har bak oss.
Vi kan forvente en betydelig større årlig vekst i aldersgruppene over 75 år i den kommende kommuneplanperioden.
Det betyr at en relativt lavere andel av befolkningen må bidra til å finansiere omsorg for stadig flere eldre.
Framskrivingene viser et økt antall elever på ungdomstrinnet fram til 2022, mens det deretter vil være færre elever
enn i dag. For barnetrinnet ligger det an til en nedgang i elevtallet fram til 2022, og deretter en svak økning utover i
kommuneplanperioden.
Dette vil få betydning for kommunens utvikling av tjenestetilbud, men det vil også få betydning for hvordan kommunen
prioriterer investeringer i bygg og anlegg i tiden framover.
Sosial ulikhet i helse er en nasjonalt prioritert utfordring som også gjør seg gjeldende i Drammen.

2.1.2 Levekårsutfordringer
Sammenliknet med landsgjennomsnittet har Drammen kommune:
• Høyere andel aleneboende/enehusholdninger. Dette kan gi utfordringer knyttet til ensomhet, manglende nettverk mv.
• Høy andel leide boliger og områder med stor flyttedynamikk. Dette kan gi en del innbyggere utfordringer med
hensyn til å utvikle nettverk, og nærmiljøer tilsvarende utfordringer med å utvikle et sterkt lokalt sivilsamfunn.
• Høyere andel lavinntektshusholdninger og høyere andel barn i lavinntektshusholdninger. Dette kan gi utfordringer
knyttet til å delta på fritidsaktiviteter, og således innebære en fare for utenforskap.
• Mange helt arbeidsledige, lavt utdanningsnivå, høy andel ikke-vestlige innvandrere, mange unge uføre og
høyt frafall i videregående skole. Dette gir utfordringer knyttet til å sikre et læringsløp som gir alle lik mulighet til
kvalifisering og deltakelse.
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Ref. Levekårsstatistikkrapport, Drammen 2020, Folkehelseprofil Drammen 2020, Oppvekstprofil Drammen 2020.
Disse, og andre levekårsutfordringer, er ulikt geografisk fordelt internt i kommunen. Det kan innebære at noen områder
har sterkere behov for forsterkingstiltak enn andre.
Den demografiske utviklingen, med de økonomiske konsekvensene den medfører, vil ha betydning for hvordan
kommunen innretter sitt tjenestetilbud i tiden framover.

2.1.3 Kommunens handlingsrom
Kommunale tjenester knyttet til opplæring, helse og omsorg er underlagt en betydelig grad av statlige krav som skal sikre
individuelle rettigheter til godt opplæringstilbud og gode helse- og omsorgstjenester. Dette innebærer at det kommunale
handlingsrommet i noen grad er begrenset til å tilpasse statlige ønsker til lokale forhold. Dette kan gjøres gjennom
husholdering, prioritering og gjennom å velge hvordan tjenestene skal organiseres og utføres.
De tre tidligere kommunene, som nå utgjør Drammen kommune, har de siste årene vært blant de mest effektive på
omsorgstjenester i Norge. Effektiviseringspotensialet i tjenestene er derfor begrenset, slik de er organisert i dag. Det er
ikke økonomisk realistisk å øke volumet innenfor helse- og omsorgstjenester i takt med den demografiske utviklingen.
På den andre side innebærer kommunens handlingsrom innenfor disse områdene frihet til å ta initiativ og til å møte
andres initiativ, og til å arrangere og tilrettelegge for tjenesteinnovasjon og utvikling av nye velferdstilbud. Kommunen
kan legge til rette for samarbeid mellom ulike kommunale tjenester (eksempelvis opplæring, helse og omsorg), samt drive
utviklingsarbeid i samarbeid med brukere og andre lokale aktører, frivillige og private.
De tre tidligere kommunene, som nå utgjør Drammen kommune, har de siste årene hatt en rekke samarbeidsprosjekter
med frivillige organisasjoner om utvikling av aktivitetstilbud, møteplasser, læringsarenaer, supplering av kommunale
velferdstjenester og lokal samfunnsutvikling. Slike prosjekter innebærer at kommunen har et sterkere fokus på koordinering
og samarbeid med andre lokale samfunnsaktører.
Hvis stadig flere skal ha tilgang til kommunale helse- og omsorgstjenester innenfor dagens økonomiske rammer, vil
det være nødvendig å legge til rette for at den enkeltes behov for disse tjenestene reduseres. Overordnet kan dette
innebære en dreining av kommunens innsats på flere måter:
• En dreining av tjenesteinnsats fra «reparasjon» til forebygging er hensiktsmessig både for samfunnet og enkeltindividet.
• Vektlegging av gode basistjenester, universelle tilbud og tiltak, samt tidlig innsats innebærer å ha hovedfokus på det
som vil forebygge behov for å rette uforholdsmessig mye av innsatsen mot reparasjons- og hjelpetiltak mot svake
grupper.
• Mer systematisk samarbeid med frivillige medborgere, foreninger og lag, kan tilføre det kommunale tjenestetilbudet
andre kvaliteter, og i seg selv virke helsefremmede, inkluderende og samfunnsbyggende.
• Sam ordning av tjenesteutvikling på tvers av sektorer (i form av eksempelvis møteplasser og aktivitetstilbud) vil kunne
skape lokal synergi, på tvers av generasjoner og ulike innbyggergrupper.
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2.1.4 Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel vil innenfor politikkområdet
«God oppvekst og godt liv» være rettet mot å fastsette mål og strategier for hvordan
Drammen kommune skal innrette seg. Aktuelle problemstillinger:
• Hvordan møte demografiutfordringer knyttet til endret alderssammensetning? Hvordan utvikle et aldersvennlig
samfunn, samtidig som velferdssamfunnets økonomiske bærekraft ivaretas?
• Hvordan møte utfordringer knyttet til sosial ulikhet i helse, og hindre at levekårsutfordringer går i arv?
• Hvilke tilbud innenfor skole og utdanning finnes, og hvilke mangler?
• Hvordan kan vi sikre stordriftsfordeler uten å miste smådriftsfordeler knyttet til tjenesteinnovasjon nær brukere og
samarbeid med frivillige på deres premisser?
• Mulig strukturelle endringer mht skoler og barnehager (kapasitetsutnyttelse, store kontra små enheter, byggenes rolle i
nærmiljøet, behovet for spesialrom ved det enkelte skoleanlegg kontra utnyttelse av fasiliteter ved andre formålsbygg
i lokalmiljøet).
• Hvilken rolle skal kommunen ha i samarbeid med andre aktører?
• Hvilke kommunale bygg skal ha rollen som hva slags møteplasser i kommunedelene?
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2.2. Klima- og miljøvennlig utvikling
Drammen kommune har vedtatt at Parisavtalens målsettinger skal oppnås i Drammenssamfunnet. Kommunen har
vedtatt mål om å redusere klimagassutslipp fra Drammen kommunes virksomhet med 50 prosent innen 2030. For
Drammen kommunes geografiske område er målet et kutt på 40 prosent innen 2030. Tallene gjelder beregnet kutt ut
fra antatt utslippsnivå i 1990, i tråd med Parisavtalens beregningsgrunnlag. Kommunens klimamål skal ligge til grunn for
utarbeidelsen av kommuneplanens samfunnsdel.

2.2.1 Arealbruk som nøkkel til klima- og miljøvennlig utvikling
Utbyggingsmønster og transportutvikling er viktige faktorer for klimagassutslipp og for påvirkning av lokalmiljø, natur,
landbruk og biologisk mangfold.
Kommuneplanens samfunnsdel vil gi føringer for det påfølgende arbeidet med kommuneplanens arealdel.
Kommuneplanens arealdel vil gi juridisk bindende føringer for fysisk utvikling og bebygd miljø i kommunen. Arealdelen er
derfor kommunens viktigste redskap for å styre samfunnet i en mer klima- og miljøvennlig retning.
Overordnede rammer for klimavennlig utvikling og ivaretagelse av miljøverdier bør derfor fastsettes gjennom
samfunnsdelen. Dette vil i neste omgang bli konkretisert i arealdelen.

2.2.2. Mer miljøvennlig transportmønster
Nesten halvparten av klimagassutslippene i Drammen kommer fra veitrafikk. I Drammen og i Buskerudbyområdet
for øvrig har det over de siste 5-10 årene blitt satset på forbedret kollektivtilbud og fortetting nær knutepunkt og
kollektivakser. Dette har resultert i kraftig vekst i bruk av kollektivtrafikk og en stabilisering av privatbiltrafikken.
For at denne utviklingen av trafikkmønsteret skal videreføres, vil det være nødvendig både å videreføre igangsatte
strategier for kollektivtrafikk og arealpolitikk, og å utvikle nye og kraftigere virkemidler. Den finansielle kraften til å bygge
og drifte transportinfrastruktur er imidlertid langt lavere enn det som var forutsatt så lenge Buskerudbypakke 2 fortsatt var
aktuell.
Kommunegrensene er av liten betydning for hvordan folk velger transportmønster. Derfor vil det regionale areal- og
transportsamarbeidet i Buskerudbyen fortsatt være en viktig arena for å videreutvikle dette politikkområdet. Kommunene
må følge opp areal- og transportpolitikken gjennom kommuneplanarbeidet.

2.2.3. Ivareta landbruksressurser, naturmangfold og vannmiljø
Det er også utfordringer knyttet til biologisk mangfold, naturressurser, kulturminner og til balansen mellom utbygging og
bevaring sett i et langsiktig perspektiv.
Dyrket mark er en ikke-fornybar naturressurs som nyttes til varig, fornybar matproduksjon. Omtrent halvparten av maten
i Norge er importert. I en mulig fremtidig internasjonal krisesituasjon vil ikke Norge nødvendigvis kunne stole på at
nødvendig matimport blir sikret. Jordvern har derfor både en miljømessig og en beredskapsmessig begrunnelse. Mye av
den mest verdifulle landbruksjorda i Drammen ligger nær eksisterende bebyggelse og transportårer, og er derfor sårbart
for utbyggingspress.
Kommunen har også et ansvar for å ivareta lokalt naturmangfold. Verdifullt biomangfold finnes både i «uberørte»
natur- og skogsområder, landbruksområder, tettbebyggelse og i vannmiljø. Forvaltningen av disse verdiene kan spenne
fra fredning/vern til aktiv skjøtsel og hensyntagelse. Skog- og myrområder fungerer også som “karbonbinding”, og
ivaretagelse av disse områdene bidrar til reduserte klimagassutslipp.
Drammenselva og Drammensfjorden er viktige vannmiljø med stort biologisk mangfold, og er viktige for rekreasjon.
Elva og fjorden har i dag for det meste god økologisk kvalitet, sammenlignet med situasjonen 30-40 år tilbake.
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Det er imidlertid fortsatt utfordringer knyttet til miljøgifter fra gamle forurensningskilder, noe som fremdeles påvirker
miljøet i indre Drammensfjord negativt. Kommunen blir også møtt med forventninger fra staten om å sette miljømål for
vannforekomstene, og utslippskrav til kommunalt avløp.

2.2.4. Miljøorienterte lokalsamfunn
Innbyggerne, næringsliv, kunnskapsmiljøer og organisasjoner er også viktige bidragsytere for å ivareta lokale
miljøverdier og redusere klimagassutslipp. Kommunen kan stimulere nærmiljø og lokalsamfunn til innsats gjennom
medvirkningsprosesser og tilrettelegging.

2.2.5 Tilpasning til fremtidens klima
Ifølge nasjonale myndigheter skal samfunnet forberedes på og tilpasses forventede klimaendringer, og høye alternativer
fra nasjonale klimaframskrivninger skal legges til grunn for klimatilpasningsarbeidet. Selv om det gjøres en innsats for å
redusere global vekst i klimagassutslipp, må Drammen være forberedt på globale klimaendringer og at disse endringene
også vil oppleves lokalt. For bebygde områder vil dette være særlig knyttet til flom og overvann ved kraftig nedbør. På
lang sikt (i et 50 – 100 års perspektiv) kan havnivåstigning utgjøre et problem dersom areal- og samfunnsplanleggingen
ikke tar tilstrekkelig hensyn til en slik utvikling. Flom og overvann har også vært et tema i kommuneplanene både i
tidligere Drammen og i tidligere Nedre Eiker. Det finnes imidlertid ingen overordnet strategi eller overordnede mål for
klimatilpasningsarbeidet i Drammen. Mål og ambisjoner for klimatilpasningsarbeidet vil integreres i kommuneplanens
samfunnsdel. Dette for å skape en tydelig ramme for arbeidet, og gjøre det enklere for de ulike virksomhetene
og aktørene i kommunen å planlegge, prioritere og iverksette tiltak som tar hensyn til forventede klimaendringer i
tilstrekkelig grad. Hvorvidt det er behov for oppdaterte klimascenarier bør vurderes i sammenheng med arealdelen til
kommuneplanen.

2.2.6 Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel vil innenfor politikkområdet «Klimaog miljøvennlig utvikling» være rettet mot å fastsette mål og strategier for hvordan
Drammen kommune skal innrette seg. Aktuelle problemstillinger:
• Redusere lokale klimagassutslipp for å bidra til å nå regionale og nasjonale utslippsmål, med fokus på de største
utslippsektorene:
i. Transport
ii. Industri, olje og gass
iii. Bygg og anlegg
• utvikle et klima- og miljøorientert transportmønster
• bidra til at nasjonale mål om at en større andel av godstransporten skjer på sjø og jernbane nås gjennom å avklare
egnede arealer til effektive logistikk-knutepunkter.
• stimulere til og legge til rette for at kommune, næringsliv og befolkning foretar “grønne valg”
• stimulere til å øke andel sirkulær ressursbruk i Drammenssamfunnet
• sikre en klima- og miljøvennlig avfallshåndtering, og stimulere til reduserte avfallsmengder gjennom sirkulære
løsninger
• gjøre Drammenssamfunnet robust i møte med forventede klimaendringer
• ivareta naturmangfold, eksisterende vegetasjon, kulturminner og rekreasjonsressurser på land og i vannmiljø
• ivareta produksjonsgrunnlaget i landbruket, fastsette mål for jordvern og matproduksjon

22 | Kommuneplanens samfunnsdel Drammen kommune 2020–2040 – Planprogram

Kommuneplanens samfunnsdel Drammen kommune 2020–2040 – Planprogram | 23

2.3. Omstillingsdyktig næringsliv
2.3.1 Kommunen som tilrettelegger og pådriver for en bærekraftig næringsutvikling
Det er særlig tre perspektiver og utviklingstrekk som vil prege kommunens arbeid med å utvikle en ny næringspolitiske
plattform:
• klima- og miljøutfordringene, og behovet for et grønt skifte
• den teknologiske utviklingen
• næringsutvikling som bidrag til økt sosial bærekraft

2.3.2 Klima og miljø – det grønne skiftet
Behovet for nye og innovative forretningsmodeller knyttes blant annet til det grønne skiftet, der både overgangen til et
lavutslippssamfunn og håndtering av uønskede effekter av klima-endringene inngår. Dette representerer en mulighet for
å utvikle et mangfold av nye forretningsidéer, bygget på til dels andre økonomiske prinsipper enn de mer tradisjonelle.
Eksempler på slike prinsipper, som ofte knyttes til det grønne skiftet er blant annet:
• Sirkulær-økonomien, som har som mål at ressurser forblir i økonomien lengst mulig. Avfalls- og gjenvinningsindustrien
representerer i dag den største delen av sirkulær-økonomen, med bl.a. Lindum AS, Renovasjonselskapet for
Drammensregionen IKS, Norsk Gjenvinning AS, Hellik Teigen AS og Franzefoss Gjenvinning AS som eksempler på
større, relevante aktører i Drammen og i Drammensregionen.
• Bio-økonomien omhandler produksjon og foredling av fornybare biologiske ressurser - til for eksempel mat, fôr,
kjemikalier, ingredienser, materialer, legemidler og energi. Bio-økonomien drives frem av tilgangen på ny teknologi,
og et behov i markedet for å erstatte blant annet fossile innsatsfaktorer med fornybare. Drammen kommune har et
betydelig innslag av jord- og skogbruksrelaterte bedrifter, både innen ulike bransjer i landbruket, men også som
underleverandører og kunder av landbruksbedriftene.
• Delingsøkonomien, som er en forretningsmodell der privatpersoner og bedrifter kjøper, bytter og tilbyr tjenester eller
eiendeler i samhandling med hverandre via en digital plattform. Slike forretningsmodeller er kjent for å stimulere til
innovasjon og konkurranse blant både bedriftsaktører og private. Internasjonale selskaper som AirBnB, Uber og
Foodora og er eksempler på anerkjente aktører innen delingsøkonomien.

2.3.3 Den teknologiske utviklingen
Nærings- og samfunnsliv preges i dag av en sterkt fremvoksende teknologisk utvikling. Denne utviklingen har også
betydelig verdi som en del av løsningen når det gjelder overgangen til et lav-utslippssamfunn. Utviklingen omfatter
digitalisering av en rekke arbeidsoperasjoner og prosesser:
• Automatisering benyttes på alle områder hvor det er ønskelig å erstatte menneskelig arbeidskraft med selvvirkende systemer: i industri, finans, eiendom, handel, forsyning- og beredskap, landbruk, ressurs/miljø, transport,
kommunikasjon, administrasjon, helse og i hjemmene.
• Norske produksjonsbedrifter har i en årrekke drevet med utflagging av selve produksjonen til såkalte lavkostland. I
takt med økende grad av automatisering og robotisering av produksjonsprosessene har en imidlertid sett at trenden
er snudd, og at stadig flere bedrifter «flagger hjem».
• Kunstig intelligens er informasjonsteknologi som justerer sin egen aktivitet og derfor tilsynelatende framstår
som intelligent. Det arbeides spesielt mye med kunstig intelligens innen talegjenkjenning, bildegjenkjenning,
brukerinteraksjon og styring av fysiske prosesser.
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Digitalisering i offentlig sektor er en viktig drivkraft i den teknologiske utviklingen i samfunnet, der digitalisering handler
om å bruke teknologi til å fornye, forenkle og forbedre. Det handler om å tilby nye og bedre tjenester, som er enkle å
bruke, effektive, og pålitelige. Digitalisering legger til rette for økt verdiskaping og innovasjon, og kan bidra til å øke
produktiviteten i både privat og offentlig sektor.
I 2020 har teknologi-trenden fått en ny omdreining av globale og nasjonale smitteverntiltak, som følge av Covid-19pandemien. En betydelig andel av ledere og ansatte i offentlig og privat sektor har på svært kort tid tilegnet seg ny
digital kompetanse.

2.3.4 Mangfoldig og robust næringsstruktur som bidrag til økt sosial bærekraft
Drammen kommune har en mangfoldig næringsstruktur, representert ved de aller fleste bransjer i Norge.
Mangfoldigheten kommer også til uttrykk ved en stor andel små og mellomstore bedrifter. Til sammen bidrar dette til et
robust næringsliv, og et godt integrert arbeidsmarked i regionen.
Drammen kommune har universitet og sykehus (og nytt sykehus planlegges). Dette representerer et betydelig regionalt
fortrinn, og potensiale for innovasjon og verdiskapning.
De nasjonale smitteverntiltakene som ble innført 13. mars 2020, som følge av den globale Covid-19-pandemien,
utfordrer denne robustheten. En rekke bransjer og bedrifter ble berørt samtidig, slik vi ikke har sett det ved tidligere
tilbakeslag som under finanskrisen i 2008/2009 og oljekrisen i 2015. Det er ennå for tidlig å si noe om de langsiktige
ringvirkningene som følge av tiltakene for å motvirke pandemien. Den videre utviklingen vil derfor bli fulgt nøye opp i
dialog med næringslivets organisasjoner, som en del av planarbeidet.
En mangfoldig næringsstruktur er også av stor betydning for å kunne tilby attraktivt arbeid både til innbyggere med
universitetsutdanning og til innbyggere med yrkesfagrettet utdanning. I tillegg er et stort mangfold av arbeidsplasser
viktig for at enda flere med lav utdanning og tilknytning til arbeidsmarkedet kan kvalifisere seg til lønnet arbeid. Flere
arbeidsplasser vil være avgjørende for sysselsettingen, ikke minst i forhold til forebygging av fattigdom og utenforskap.

2.3.5 Egendekning i arbeidsplasser under 100 prosent
Før pandemien inntraff har Drammen kommune i økonomiplan 2020-2023 pekt på et utfordringsbilde der
egendekningen i arbeidsplasser var på cirka 97 prosent. En langsiktig målsetting bør være minst 100 prosent
egendekning for en kommune med Drammens størrelse og beliggenhet.
Smitteverntiltakene, som følge av Covid-19, har bidratt til at egendekningen i arbeidsplasser er redusert, i hvor stor grad
er ennå uklart. Sysselsettingen er nå er historisk lav på grunn av Covid-19 (11 prosent ledighet, mai 2020, mot 3 prosent
ledighet februar 2020).

2.3.6 Befolkningsvekst og næringsvekst
Handels- og besøksnæringene har lokal befolkningsvekst som en betydelig drivkraft for vekst i omsetning og
arbeidsplasser. I tillegg til handel gjelder dette for eksempel restauranter, kultur- og opplevelsesnæringene, velvære
og private helsetjenester. Handels- og besøks-næringene er også en sentral faktor i utviklingen av attraktive
sentrumsområder i byer og tettsteder.
Også bransjer som opererer i et større, regionalt marked er i stor grad avhengig av lokal og regional befolkningsvekst
for selv å kunne vokse. Eksempler på slike bransjer er eiendoms-utvikling, bygg og anlegg, logistikk og finans.
Befolkningsveksten er derfor en svært viktig faktor for arbeidsplassvekst i store deler av kommunens og regionens næringsliv.
For de deler av næringslivet som i stor grad opererer i et nasjonalt eller internasjonalt marked, spiller internasjonale
konjunkturer knyttet til blant annet politisk stabilitet, valutamarkedet og oljepris en større rolle. Lokal og regional
befolkningsvekst er for disse bedriftene av mindre betydning.
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2.3.7 Bærekraftig næringsvekst
Både det grønne skiftet, klimaendringene og den teknologiske utviklingen representerer særskilte perspektiver når
Drammen kommune skal meisle ut en bærekraftig næringspolitikk. I tillegg bør en bærekraftig næringspolitikk også sees i
sammenheng med behovet for å videreutvikle et arbeidsmarked som kan tilby lønnet arbeid til alle med arbeidsevne.
Den aktuelle pandemisituasjonen har også gjort oss oppmerksomme på sårbarheten i store deler av næringslivet. Dette
vies oppmerksomhet i det forestående planarbeidet, der det er naturlig.
En spisset satsing på næringsutvikling kan indirekte bidra til reduserte sosiale kostnader og dermed til økt handlingsrom
i kommunens samlede økonomi. Befolkningsvekst er som vist i avsnitt 2.3.6 en nødvendig faktor for å stimulere til
næringsutvikling og arbeidsplassvekst, en utvikling som vil være avgjørende for kommunens økonomi gjennom økte
skatteinntekter og lavere sosiale kostnader.

2.3.8 En næringspolitikk der hele det kommunale virkemiddelapparatet tas i bruk
Tilrettelegging for en bærekraftig befolkningsvekst er viktig, men samtidig bare ett blant flere virkemidler Drammen
kommune har for å påvirke næringsveksten i positiv retning:
• Planprosessen skal gi retning og innhold til alle disse virkemidlene, innen fysisk samfunns- og arealplanlegging,
samferdselsløsninger, kommunale tjenester og kommunale anskaffelser.
• Forutsigbare og konkurransedyktige rammevilkår er de viktigste elementene for en kommune som ønsker å være et
godt vertskap og en god tilrettelegger for bærekraftig vekst i næringslivet. Dette er av stor betydning når bedrifter
velger hvor de skal etablere seg, utvide allerede etablert virksomhet, eller starte nye virksomheter. En intermodal havn,
som Drammen Havn, er et eksempel på et konkurransefortrinn når det gjelder miljøvennlig import og eksport av varer
til og fra næringslivet i regionen.
• Kommunens ambisjon er å utvikle en næringspolitikk der hele det kommunale virkemiddelapparatet tas i bruk for å
stimulere til et størst mulig mangfold av bransjer og arbeidsplasser.
• For at Drammen kommune skal fungere som en godt koordinert og profesjonell samarbeids-partner for næringslivet, er det
behov for at den nye kommunen utvikler og praktiserer en samordnet og tverrsektoriell innrettet næringspolitikk. Næringslivet
besitter verdifull kunnskap og innsikt, som det er av stor betydning å bringe inn i den forestående planprosessen.

2.3.9 Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel vil innenfor politikkområdet
«Omstillingsdyktig næringsliv» være rettet mot å fastsette mål og strategier for hvordan
Drammen kommune skal innrette seg. Aktuelle problemstillinger:
Hvordan vil Drammen kommune arbeide for å:
• tilrettelegge for overgangen til et lav-utslippssamfunn og nye teknologiske løsninger i næringslivet, som perspektiver i
den nye næringspolitikken?
• legge forholdene til rette for bedrifter og arbeidsplasser som ønsker å bli eller etablere seg i Drammen?
• legge til rette for et mer mangfoldig arbeidsmarked, som åpner opp for at en større andel av befolkningen kan delta i
arbeidslivet?
• sikre forutsigbare rammebetingelser for landbruksnæring og matproduksjon?
• bidra til å nå nasjonale mål om at en større andel av godstransporten skjer på sjø og jernbane?
• bidra til å realisere utviklingsmuligheter knyttet til verdiskaping, innovasjon, teknologiutvikling, digitale helsetjenester
og nye arbeidsplasser i samarbeid med universitetet, sykehuset og næringsliv?
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2.4 Attraktive byer og tettsteder
2.4.1 Lokal stedsutvikling
Kommunen bidrar til lokal stedsutvikling på ulike måter:
• Gjennom fysiske områdeutviklingstiltak (parker, badeplasser, kommunale bygg og anlegg mv).
• Gjennom samordnet lokal tjenesteutvikling.
• Gjennom å sørge for at prosesser knyttet til tjenesteutvikling og områdeutvikling skjer i tett samarbeid med nærmiljøer,
frivillighet og andre aktører. Slik kan kommunale tiltak og tjenesteutvikling både bli best mulig skreddersydd for
lokalmiljøet og bidra til ressursmobilisering.
I perioden mens fellesnemnda forberedte etablering av den nye kommunen ble det utarbeidet en strategi for
stedsutvikling. Denne vektla betydningen av å utvikle kommunen gjennom en strategisk samordning av disse tre
dimensjonene, både overordnet (gjennom planprosesser), og lokalt (gjennom planprosesser og løpende tjeneste/
prosjektutvikling). Dette ble ansett som viktig for å oppnå stordriftsfordeler (og muligheter for samordning) uten å miste
smådriftsfordeler.
De tre tidligere kommunene, som nå utgjør Drammen kommune, har mange gode, lokale eksempler på
stedsutviklingsprosjekter:
«Fjell 2020» er et eksempel på et stort og langvarig områdeløftprosjekt, med integrerte prosesser knyttet til fysiske
områdeutviklingstiltak, ressursmobilisering (mermedvirkning) og tjenesteutvikling i samarbeid med frivillige.
«Friluftsløftet» er et eksempel på en serie mindre tiltak i ulike områder av kommunen der samme prinsipp for
ressursmobilisering/mermedvirkning ble lagt til grunn for prioritering og utforming/skreddersøm av mindre fysiske tiltak
som tilrettelegging for lokal fysisk aktivitet og friluftsliv.
Viken idrettskrets samarbeider med idrettsråd og idrettslag gjennom prosjektet «Aktive lokalsamfunn». Dette arbeidet
gjøres i nærmiljøer hvor skolen, idrettslaget, FAU og andre frivillige organisasjoner legger til rette for bevegelsesglede og
sosialt fellesskap, gjerne på tvers av generasjoner.
Idrettslagene det er snakk om tar blant annet i bruk unge ledere som tilretteleggere. «Konnerudmodellen – «Av ungdom,
for ungdom», «Aktiv på Åssia», og Drammen Ballklubbs arbeid med aktivitetstilbud for og med barn og unge på Øren,
er alle eksempler på samarbeidsprosjekter mellom kommune og frivillighet. Dette bidrar til å avlaste kommunens
tjenestetilbud.
Like viktig er det at det også tilbys kvalitativt sett andre typer møter og læringssituasjoner. Dette har både de unge
lederne og de som deltar i aktivitetstilbudene utbytte av. Ungdommene fungerer som forbilder på en annen måte enn det
ansatte lærere eller ungdomsledere kunne gjort. Ungdommene som er ledere lærer og utvikler seg samtidig på andre
måter enn de ville gjort om de hadde kjøpt et kurs i lederskap.
«Den gode hensikt» er et annet eksempel på et lokalsamfunns- og omdømmebyggende kulturprosjekt i regi av frivillige.
Foreningens formål er «å bidra til et levende Svelvik gjennom historiske, tradisjonelle og nyskapende arrangementer.
Dernest å skape gode møteplasser inspirert av dugnadsånd, felleskap og entusiasme for byen vår.»
Ut over kulturbegivenheten som sommermusikalen er i seg selv, bidrar det frivillige arbeidet med å forberede og
gjennomføre sommermusikalen til nettverk, lokal samfunnsbygging, stedsutvikling, og glede og stolthet over å skape noe
sammen - på en helt annen måte enn et innleid profesjonelt ensemble kunne gjort.
Frivillige (organisasjoner) er også tungt involvert i å utvikle møteplasser med kultur- og aktivitetstilbud i tilknytning til
kommunens pleie- og omsorgsinstitusjoner, eksempelvis på Bråta helse- og aktivitetssenter og ved flere av kommunens
helseknutepunkt. Dette bidrar til å avlaste kommunale tjenester, men gir også merverdi knyttet til møteplasser og
aktivitetsarenaer drevet av frivillige.
Dette skaper møter mellom lokale, frivillige samfunnsutviklere og andre innbyggere i lokalmiljøet. Kommunalt drevne
møtesteder kan fort bære preg av at de som benytter tilbudet blir passive mottakere, mens møtesteder drevet av frivillige
lettere vil kunne invitere innbyggerne til å bidra til å gi tilbudet innhold. Det å være frivillig, og å kunne bidra med sine
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ressurser og sin erfaring til det beste for fellesskapet, er dessuten helsefremmede i seg selv.
For at frivillighetspolitikken skal bli relevant må den utvikles i dialog med frivilligheten selv. Kommuner som har en
frivillighetspolitikk, har tettere dialog med frivillig sektor lokalt enn de som ikke har det, og har derfor bedre forutsetninger
for å utveksle informasjon samt utvikle og etablere samarbeidsrelasjoner. En kommunal frivillighetspolitikk som beskriver
hvordan kommunen skal forholde seg til frivillig sektor vil fremme samskaping mellom kommunen og frivilligheten.
Politisk plattform har lagt til grunn at kommunen skal ha en flerkjernet stedsutvikling som bygger videre på stedlig særpreg
og slik videreutvikle et mangfold av ulike steder, med ulike kvaliteter som utfyller hverandre.
Attraktive byer og tettsteder er på ett nivå steder som oppleves gode å leve i for de som bor der. På et annet nivå
defineres steders attraktivitet og omdømme også utenfra, av besøkende, tilreisende og andre som ikke bor og lever der
til daglig. Lokal stolthet henter næring fra det man kan vise fram til omverdenen.
I stedsutviklingsarbeid på 70- og 80-tallet ble i første rekke nabolag, nærmiljøer og nærhet til natur vektlagt. De senere
tiårene har man i større grad hatt fokus på offentlige rekreasjonsmuligheter, møteplasser og aktivitetsarenaer for sport, lek
og opplevelser der både lokale og fremmede, unge og eldre kan være i aktivitet og slappe av sammen.

2.4.2 Kommunens handlingsrom
Innenfor dette politikkområdet står kommunene friere med hensyn til utvikling og forvaltning av lokale kollektive goder:
• Kultur og idrett (rammer for utvikling av aktiviteter og arenaer, samarbeid med frivillige).
• Enkelte tekniske tjenester, eksempelvis rammer for byggesaksbehandling (gebyrer + byggeregler gitt av planer),
utvikling og drift av parker, idrettsanlegg mv (som ledd i plansamarbeid med private og frivillige), kommunale veier
og gang-sykkelveier.
• Lokalisering av tjenestetilbud og utvikling av kommunale formålsbygg: barnehage- og skolebygg, omsorgsbygg,
kultur- og idrettsbygg.
• Utvikling av det særegent lokale, som næringspolitisk tilrettelegger, gjennom forvaltning av kulturmiljøer og
nærmiljøutvikling.

2.4.3 Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel vil innenfor politikkområdet
«Attraktive byer og tettsteder» være rettet mot å fastsette mål og strategier for hvordan
Drammen kommune skal innrette seg. Aktuelle problemstillinger:
• Hvilke overordnede mål og prinsipper skal kjennetegne Drammens overordnede arealpolitikk / politikk for
stedsutvikling?
• Hvilke muligheter har vi for å videreutvikle «aktive lokalsamfunn»- modellen på flere områder (geografisk og
tematisk)?
• Forhold mellom sentrum og periferi. Sentralstyrte planer og prosjekter med lokalt tilpasning, eller lokal, selvstyrt
tjeneste- og samfunnsutvikling?
• Hvilke kvaliteter er det særlig viktig å bygge videre på i de ulike kommunedelene (opplevelseskvaliteter, møteplasser,
lag og foreninger, institusjoner og lokale tradisjoner)?
• Hvilke stedsutviklingsmuligheter ser innbyggere, foreninger og lag i de ulike kommunedelene?
• Hvordan bør kommunen bruke kulturminner og kulturmiljøer i sitt arbeid med stedsutvikling?
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2.5 Mangfold og inkludering
2.5.1 Forebygge utenforskap
Arbeidet med å hindre utenforskap og skape fellesskap starter allerede i barnehagen og grunnskolen. Kommunesektoren
har også et ansvar for å tilby læreplasser. Noe av det aller viktigste kommunesektoren kan bidra med for å forebygge
utenforskap, er å få flere til å fullføre videregående opplæring.
I hvilken grad innbyggerne deltar i arbeidslivet, og i hvilken grad de benytter seg av ulike offentlige velferdsytelser og
støttetiltak, gir en viktig indikasjon på graden av «innenforskap» eller utenforskap i lokalsamfunnet.
Det er relativt stor variasjon blant kommunene når det gjelder andelen av befolkningen i arbeidsfør alder som står,
helt eller delvis, utenfor arbeidslivet. Dette kan ofte ha sammenheng med øvrige demografiske og befolkningsmessige
faktorer som spiller inn i det enkelte lokalsamfunn. Dette bør imidlertid sees i forhold til andelen som samtidig deltar i ulike
aktiviteter, sysselsettingstiltak eller ordinær utdanning, samtidig som de står utenfor det ordinære arbeidsmarkedet.
Kommunal politikk for utvikling av
• tjenestetilbud, oppvekstmiljø og læringsløp
• kommunale bygg og anlegg, som møteplasser
• aktivitetstilbud og aktivitetsarenaer
• sivilsamfunn (frivillighetspolitikk)
• samarbeid med næringsliv og andre
påvirker i hvilken grad kommunen klarer å legge til rette for inkludering og «innenforskap» i ulike faser av livet, gjennom
barnehage, skolegang, utdanning og arbeidsliv – og gjennom fritidsaktiviteter i sivilsamfunnet og i nærmiljøet.
Sammenliknet med landsgjennomsnittet har Drammen kommune;
• høyere andel ikke-vestlige innvandrere
• høyere andel av minoritetsbarn går i barnehage
• høy andel unge uføre
• høyt frafall i videregående skole
• høy andel lavinntektshusholdninger og høy andel barn i lavinntektshusholdninger
• noe lav sysselsetting, mange helt arbeidsledige
• høy andel leide boliger, og områder med stor flyttedynamikk
Kommunens arbeid for å fremme inkludering og motvirke utenforskap er tosidig, vektingen kan være ulikt innrettet:
• rettet mot utvalgte, antatt sårbare grupper – i form av hjelpetiltak med særlig fokus på tidlig innsats gjennom
kommunalt tjenestetilbud
• eller mer generelt rettet mot å skape et inkluderende samfunn, gjennom universelle tiltak, gode basistjenester,
aktivitetsarenaer og aktivitetstilbud – og ikke minst gjennom samarbeid med frivillige organisasjoner
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2.5.2 Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel vil innenfor politikkområdet
«Mangfold og inkludering» være rettet mot å fastsette mål og strategier for hvordan
Drammen kommune skal innrette seg. Aktuelle problemstillinger:
• Hva skal kjennetegne Drammenssamfunnets arbeid med mangfold og inkludering?
• Hva skal kommunens rolle være i samarbeid med andre aktører?
• Særlige erfaringer/arbeidsmåter å videreutvikle?
• Hvordan kan tjenesteutviklingen i basistjenestene (fra barnehage og skole til eldreomsorg) bidra til mer
ressursmobilisering, mer aktivitet, aktivitetsglede og aktivitetsarenaer i samarbeid med frivillige, generelt og i de ulike
kommunedelene?
• Hvilke særskilte forsterkingstiltak bør prioriteres, for hvilke grupper og i hvilke geografiske områder?
• Hvilke kommunalt finansierte støtteordninger bør innføre, beholde eller sløyfe, ut over de nasjonale?
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2.6 Deltakende innbyggere
2.6.1 Sterke sivilsamfunn lokalt
Sivilsamfunnet, i form av foreninger, lag og frivillig innsats og de møteplasser, aktivitets- og læringsarenaer det
skaper, er en nøkkel til samfunnsdeltakelse og gir næring til lokaldemokratiet. Deltakelse i frivillig arbeid gir mulighet
for at innbyggere, som ellers kan ha ulike interesser, ulik livssituasjon og ulik bakgrunn, kan møtes for å utføre
samfunnsbyggende oppgaver, og skape noe sammen.

Få kommuner har etablert en politikk som beskriver kommunens forhold til frivilligheten på systemnivå, til tross for at
frivilligheten, lokalt og nasjonalt, ofte utpekes som en sentral aktør som kan bidra til å løse felles samfunnsutfordringer.
En kommunal frivillighetspolitikk kan inkluderes i kommunens samfunnsdel og avklare kommunens roller overfor
frivilligheten og frivillig sektors rolle overfor kommunen innenfor ulike områder.
Kommuneplanprosessen krever stor grad av innbyggermedvirkning. Planprosessen skal føre frem til en konkret, lokal
politikk for bærekraftig samfunnsutvikling innenfor flere politikkområder. Visjoner og mål skal knyttes til konkrete strategier,
tiltak og målbare resultater i det årlige budsjett- og handlingsplanarbeidet.

Medvirkningsprosessene skal sikre lokalt tilpasset fokus på lokale utfordringer og muligheter, slik at politikkområdene
utformes på en måte som gjør at de treffer og kan bidra til en ønsket lokal samfunnsutvikling. Medvirkningsprosessene
skal også bidra til en lokaldemokratisk mobilisering rundt lokalpolitiske spørsmål og prioriteringer. Som del av
planprogrammet skal det utarbeides en egen plan for medvirkningsprosessen, som beskriver hvordan hensyn til
mermedvirkning, brukermedvirkning, elevdemokrati mv. skal ivaretas.

2.6.2 Lokaldemokrati og medvirkning
Kommunesektoren er i endring. Samfunnet oppleves mer komplekst enn før og det er store utfordringer knyttet til klima,
demografi og økte forskjeller i levekår. I tillegg øker forventningene til kommunen som tjenesteyter samtidig som de
økonomiske rammene blir strammere.
Kommunesektoren må løse oppgaver på nye måter og Drammen kommune erkjenner at bedre løsninger finnes ved
å bringe sammen aktører på tvers av organisatoriske skillelinjer og på tvers av skillet mellom offentlig sektor, aktører i
sivilsamfunnet og næringslivet. Drammen kommune vil derfor involvere mer og på andre måter enn tidligere.
Lokaldemokratiundersøkelse gjennomført i 2017 i de tre tidligere kommunene Nedre Eiker, Drammen og Svelvik viser at
innbyggerne ikke er fornøyd med hvordan politikerne har involvert innbyggere i å løse lokale problemer og hvordan de
lytter til innbyggernes synspunkter. Samtidig ser man at valgdeltakelsen i Drammen kommune økte betydelig i 2019.
Drammen kommune har satt tema på dagsorden og vedtatt strategier og mål for kommunens lokaldemokratiske arbeid.
Drammen kommune har som mål å styrke lokaldemokratiet, og det handler om tre mål:
• Påvirkning: alle skal ha reell mulighet til å påvirke beslutningsprosesser som angår en selv.
• Medvirkning: det skal være både ønskelig og enkelt å medvirke i utviklingen av den nye kommunen, særlig der man bor.
• Vitalisering, det skal være motiverende å delta i partipolitisk arbeid.
Drammen kommune har videre vedtatt en rekke virkemidler for å oppnå sterkere lokaldemokrati, der følgende er helt sentrale:
• Kommunen er inndelt i 10 kommunedeler, en praktisk inndeling av kommunen for å være tettere på innbyggerne i de
ulike lokalmiljøene og tettstedene.
• Det er under etablering egne knutepunkt i hver av de 10 kommunedelene. Knutepunkt er en møteplass for
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innbyggerne, en arena for medvirkning og et sted der kommunen yter tjenester med tverrfaglig tilnærming. Med
knutepunktene skapes en møteplass sammen med innbyggerne og andre aktører i kommunedelen.
• Forebyggende- og lavterskeltjenester ytes tverrfaglig og er tilknyttet de enkelte kommunedeler og knutepunkt for å få
nærhet til innbyggere. Det legges stor vekt på forebyggende og tverrfaglig tilnærming i kommunens basistjenester.
• Det utvikles en lokaldemokratisk verktøykasse med metoder for gode innbygger- og brukermedvirkningsprosesser
til bruk i hele kommuneorganisasjonen. I forbindelse med dette skal det utarbeides et «opplæringsprogram» i
innbyggerinvolvering og medvirkning som på sikt skal tas i bruk i hele kommuneorganisasjonen.
• Det etableres en nærdemokratiordning, med et nærutvalg i hver av de 10 kommunedelene. Nærutvalget er en arena
for dialog mellom lokalmiljøet og folkevalgte. Utvalget består av fire politikere og åtte innbyggere, og skal jobbe
med å styrke de lokaldemokratiske prosessene og sikre medvirkning i hver enkelt kommunedel.
• Virkemidlene beskrevet over er under etablering og arbeid med realisering vil være et kontinuerlig arbeid som skal
bære preg av innovasjon, testing og utprøving.

2.6.3 Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel vil innenfor politikkområdet
«Deltakende innbyggere» være rettet mot å fastsette mål og strategier for hvordan
Drammen kommune skal innrette seg. Aktuelle problemstillinger:
• Hva vil være de viktigste strategiene for å sikre deltakende innbyggere i Drammen kommune?
• 2Hvilke fokusområder bør en eventuell sentral frivillighetspolitikk i Drammen ha? Dette kan være basert på
interesseområder innenfor frivillig sektor, eksempelvis idrett, friluftsliv, kultur mm, eller på kommunale ansvarsområder,
så som oppvekst, eldre, inkludering osv.
• Eller skal man overlate til kommunedelene å utvikle hver sin lokale frivillighetspraksis gjennom løpende samarbeid
rundt tjenesteutvikling lokalt?

Kommuneplanens samfunnsdel Drammen kommune 2020–2040 – Planprogram | 35

3

KUNNSKAPSGRUNNLAG
KOMMUNEPLANENS
SAMFUNNSDEL:
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Nasjonale og regionale rammer for planarbeidet:
I Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023 (vedtatt ved kgl.res. 14.05.19) forventes
FNs bærekraftsmål å legges til grunn for kommunal og regional planlegging. Fire overordnede, felles utfordringer
vektlegges:
• Å skape et bærekraftig velferdssamfunn
• Å skape et økologisk bærekraftig samfunn gjennom blant annet offensiv klimapolitikk og forsvarlig ressursforvaltning
• Å skape et sosialt bærekraftig samfunn
• Å skape et trygt samfunn for alle
Det pekes på at etablering av nye, større kommuner gir mulighet for å skape mer robuste kommuner, som skal være
bedre rustet til å håndtere framtidens velferdsoppgaver. Kommunene forventes å ta et mer aktivt ansvar for å mobilisere
og samordne andre aktører i lokal samfunnsutvikling (frivillige, private og offentlige, regionale og statlige aktører).
Kommunene forventes videre å begrense sin planinnsats til prioriterte planoppgaver, og legge opp til planprosesser og
et plansystem som gir mer effektiv politisk styring av kommunen over tid. Dette gjennom mermedvirkning, planprosesser
som gir tydeligere avklaringer, og et mer tydelig og effektivt styringssystem som gir god styringsinformasjon og mulighet
for oppfølging og analyse som grunnlag for justeringer underveis.
Andre viktige nasjonale og regionale føringer følger av bl.a.:
• Meld. St. 18 (2016-2017): Bærekraftige byar og sterke distrikt
• Meld. St. 33 (2016-2017): Nasjonal transportplan 2018-2029, herunder nullvekstmål for trafikk i byregionene
(Byvekstavtaler).
• Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014)
• Meld. St. 14 (2015-2016): «Natur for livet – Norsk handlingsplan for naturmangfold»
• Meld. St. 18 (2015-2016): «Friluftsliv – Natur som kilde til helse og livskvalitet»
• Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning i kommunene (2018)
• Flere år-flere muligheter, Regjeringens strategi for et aldersvennlig samfunn
• Meld. St. 15 (2017-2018) «Leve hele livet- en kvalitetsreform for eldre»
• Bolig for velferd- nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014-2020)
• Prop. 96 S (2016–2017) Endringer i kommunestrukturen
• Kommunal planstrategi og forholdet til kommunereformen, 29.04.2015
• Meld. St. 8 (2018-2019) «Kulturens kraft – Kulturpolitikk for framtida»
• Meld. St. 13 (2018-2019). «Muligheter for alle – fordeling og sosial bærekraft».
• Nasjonale mål for vann og helse (2019)
• Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling i Buskerud, 2017
• Regional plan for areal- og transport i Buskerud, 2017
• Vedtatt regional planstrategi for Buskerud, 2017-2020 (2016)
• Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken for planperioden 2016-2021.
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Egne rapporter og utredninger for arbeid med kommuneplanens samfunnsdel
• Rapporter merket med (1) foreligger som vedlegg, rapporter merket (2) er prosjekter som foreligger og har vært
politisk behandlet i egne saker, og rapporter merket (3) vil utvikles i planprosessen.

Demografi, levekår og folkehelse:
• Kunnskapsgrunnlag skolebehov, Drammen kommune 2020. (2)
• Kunnskapsgrunnlag barnehagebehov, Drammen kommune 2020.(2)
• Kunnskapsgrunnlag behov for omsorgsbygg (sykehjem og boliger for helse- og omsorgsformål), Drammen kommune
2020. (2)
• Folkehelseprofil Drammen kommune 2020, Folkehelseinstituttet 2020. (1)
• Oppvekstprofil Drammen kommune 2020. Folkehelseinsitituttet 2020 (1)
• Levekårsstatistikkrapport, Drammen kommune 2020. (1)
o Supplerende notat med oppdatert levekårsdata for 2018 (3).
• Tiltak rettet mot barn som lever i fattigdom og deres familier, oversiktsdokument, HU-sak mai 2020, (2)
• Overordnet ROS-analyse, behandlet av formannskapet mai 2020 (2).
• Folkehelseprogram Drammen 2019-2023 (1).
• Listen er ikke uttømmende

Klima og miljø:
• Nasjonale og regionale føringer, samt kunnskapsgrunnlag for div senere planprosesser, samt klima- og miljøstatistikk
som framstilles til planprosessen med kommuneplanens samfunnsdel.

Næringsliv:
• Statistikk og analyser som vil bli lagt til grunn er:
• Statistikk og analyser utviklet av næringslivsorganisasjonene, blant annet Næringsforeningen i Drammensregionen
og NHO Oslo og Viken:
o Endringer i kompetansesammensetning i arbeidslivet mot 2040, rapport 31-2019 fra
		 Samfunnsøkonomisk analyse AS på oppdrag fra NHO (1).
o Utvikling i tjenestenæringene mot 2050, rapport 84/2019 fra Menon Economics AS, på oppdrag fra NHO (1).
• Utvikling av arbeidsplasser og sysselsetting i Drammen (fra Telemarksforskning) (1)
• regionalanalyse.no rapport nye Drammen kommune, utviklet av Telemarksforskning.
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BESKRIVELSE
AV PLANPROSESSEN
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PLANPROSESSEN
a)

Organisering av arbeidet

Politisk er planarbeidet forankret formannskapet i rollen som kommuneplanutvalg. Formannskapet, supplert med
gruppeledere som ikke sitter i formannskapet, er politisk styringsgruppe.
Administrativt er planarbeidet forankret i rådmannens lederteam som administrativ styringsgruppe. Rådmannens
lederteam ivaretar løpende ansvar for forankring i hele organisasjonen.
Det løpende arbeidet er lagt til en prosjektgruppe ledet av en prosjektleder som rapporterer til rådmannen. Prosjektleder
ivaretar framdrift og faglighet i planarbeidet.

Medvirkning
En kommuneplan er kommunens overordnede styringsdokument og skal inneholde langsiktige mål og retningslinjer for
hvilken utvikling man ønsker i kommunen. Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel vil pågå fram til høsten 2021.
Kommunens administrasjon sørger for fremdrift og faglighet i planarbeidet, i tett samarbeid med politikerne, andre
myndigheter, innbyggere, næringsliv og andre.
Drammen kommune satser på et aktivt lokaldemokrati der det skal være enkelt å medvirke og interessant delta. I en
kommuneplanprosess er det ikke bare selve planproduktet som er målet. Samfunnsdebatt, engasjement og planforståelse
er mål i seg selv. Åpenhet rundt planprosessen er også viktig. Alle politiske møter i denne sammenheng er åpne for
tilhørere.
Kommunen ønsker å legge til rette for bred og aktiv involvering og har delt dette arbeidet inn i to faser:
• Fase 1: Forberedelser til kommuneplanen (planfasen)
• Fase 2: Kommuneplan på høring
Det gjøres oppmerksom på at medvirkningsformen vil måtte tilpasses myndighetenes restriksjoner knyttet til
koronapandemien.

Politisk
behandling
1. gang

Tidslinje

Jan/feb.
Fase 1:

Involvering og Forberedelser til
kommuneplanen
medvirkning
(planfasen)

Juni

Politisk
behandling
2. gang

Aug./sept
Fase 2:
Kommuneplan
på høring

okt.
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Forberedelser til kommuneplanen (planfasen)
Hensikt:

Tidspunkt:

Involveringsaktiviteter:

Innhente kunnskap og synspunkter på konkrete
tema og problemstillinger for å kunne lage et
best mulig planforslag.

Uke 4–8, 2021

• Gjestebud
• Kommuneplan-podcast
• Temadager – «rundløype»
Nærmere beskrivelse under.

Gjestebud
Gjestebud gjennomføres for å få tilbakemeldinger fra særskilte grupper på utvalgte tema. Gjestebud gjennomføres uten
kommunal involvering. Kommunen skaffer gjestebudverter ut i fra temaer kommunen har behov for tilbakemelding på og
vertene inviterer gjester hjem til seg for å diskutere. Tilbakemeldingene sendes inn via kommunens hjemmeside.

«Kommuneplan-podcast»
Kommuneplan-podcast gjennomføres for å få kunnskap og synspunkter på utvalgte tema fra ungdom spesielt. Ideen
kommer opprinnelig fra Ungdomsrådet. Det lages en kommuneplan-podcast av og for ungdom i samarbeid med
Ungdomsrådet, Drammen videregående skole, Åssiden videregående skole og enkelte av ungdomsskolene i Drammen.
Avhengig av tema kan det være ønskelig at det jobbes med dette som en del av undervisningen. Tilbakemeldinger
sendes inn via kommunens hjemmeside.

Temadager - «Rundløype Drammen»
Politikere og administrasjon ønsker å komme i dialog med innbyggere om enkelte temaer før kommuneplanen utarbeides.
For å unngå at mange møtes samtidig fordeles de ulike temaene på ulike steder i kommunen, ett tema pr. sted. Politikere
og administrasjon vil være tilgjengelige for dialog. Tilbakemeldingene sendes inn via kommunens hjemmeside. Det
settes av to hele dager med lang åpningstid. Dersom noen ønsker å bidra innenfor flere temaer er det mulig gjennom
«rundløype». Inspirert av kinderegg der man får en tredelt opplevelse (sjokolade, en overraskelse, en utfordring) legges
det nå opp til «involveringens kinderegg». På temadagene for du mulighet til å bidra (utfordring), du vil oppdage et nytt
sted og du vil få en kulturell opplevelse.

Kommuneplan på høring
Hensikt:

Tidspunkt:

Medvirkningsaktiviteter:

Få innspill til planforslaget.

Uke 34–37

Det ønskes bred medvirkning i
høringsperioden, når planforslaget
foreligger
• Planforum
• Råd og utvalg
• Nærutvalg
• Dialog
• Gjestebud
Nærmere beskrivelse under.

I en høringsperiode er det mulighet for alle å komme med høringsinnspill til planforslaget. Dette gjøres via kommunens
hjemmesider. Der vil planforslaget være tilgjengelig og det vil lages en kort digital presentasjon slik at det skal være
enkelt å sette seg inn i hva den handler om. Presentasjonen vil passe til bruk både for enkeltpersoner eller i forbindelse
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med møtevirksomhet. I tillegg vil det arrangeres medvirkningsaktiviteter for å sikre tilbakemelding fra berørte målgrupper
og skape engasjement rundt kommuneplanen. Når kommuneplanen legges ut på høring vil dette kunngjøres på
kommunens hjemmeside, Drammens tidende, Svelviksposten og Eikerbladet.

Planforum
Drammen kommune legge fram planforslaget for dialog med statlige- og regionale myndigheter samt nabokommuner i
regionalt planforum når planforslaget er første gangs behandlet (i høringsperioden)

Råd og utvalg
Ungdomsrådet, Eldrerådet, Råd for personer med funksjonsnedsettelse er utvalg som vil få saken til uttalelse før den går
til politisk behandling både første gang (før høring) og andre gang (etter bearbeiding etter høring). Uttalelsene vil følge
videre saksgang.
Klimautvalget og Næringsutvalget vil få saken til uttalelse i høringsperioden.

Dialog
Foreninger og lag er høringsinstanser og vil få planforslaget tilsendt.
Lokale foreninger/lag i kommunedelene inviteres til dialog i de aktuelle kommunedelene. Paraplyorganisasjoner som
Drammen Idrettsråd, Drammen Friluftsforum, Drammen Røde kors, Drammen minoritetsråd, Drammen og omegn tro- og
livsynsforum (DOTL), Kirkens Bymisjon og Frelsesarmeen mv. inviteres til dialogmøte med politikere og administrasjon i
medvirkningsfasene.

Nærutvalg
Nærutvalgene oppfordres til å skape engasjement og tilrettelegge for dialog om kommuneplanen i den enkelte
kommunedel. Hvordan dette gjøres er opp til det enkelte nærutvalg. I løpet av 2020 vil det være etablert nærutvalg i
alle kommunedeler. Nærutvalgene er en arena og et bindeledd for gjensidig informasjon og dialog mellom nærmiljøene
og de folkevalgte. Nærutvalgene består av åtte innbyggere og fire politikere. Tradisjonelt avholdes det større folkemøter
i forbindelse med kommuneplanen. For å unngå at mange møtes samtidig og for å teste ut nye måter å la innbyggere
medvirke på gjennomføres løsningen der det enkelte nærutvalg har regien. Denne måten å gjøre det på vil evalueres.

Gjestebud
Gjestebud gjennomføres for å få innspill til planforslaget fra innbyggere som er særlig berørte. Innbyggere som ønsker å
holde gjestebud kan melde ifra om dette til kommunen.

b)

Beslutning og milepæler

• 27. oktober. 		
Planprogrammet vedtas av kommunestyret.
				
			
Etter det starter gjennomføringsfasen som vil vare fram til mai 2021. I uke 4–8,
			
2021 gjennomføres åpen involveringsfase.
• Innen uke 18/2021

Forslag til samfunnsdel foreligger.

• Innen uke 23/2021

Kommunestyrebehandling 1. gang.

• Innen uke 24/2021

Planforslaget sendes på høring.

• Innen uke 35/2021

Høringsfrist.

• Innen uke 40/2021

Revidert forslag foreligger.

• Oktober 2021

Behandling i planutvalg og kommunestyre.

Arbeidsverksteder kommunestyret: 6.10.20, uke 2/21 og uke 15/21
Mervirkningsperioder uke 4-8/21 og uke 34-27/21
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