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Innledning  
Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens overordnede styringsdokument og skal inneholde 

langsiktige mål og retningslinjer for hvilken utvikling man ønsker i kommunen. Arbeidet med 

kommuneplanens samfunnsdel vil pågå frem til høsten 2021.  

Drammen kommune satser på et aktivt lokaldemokrati der det skal være enkelt å medvirke og 

interessant å delta. Gjennom planprogram for kommuneplanens samfunnsdel vedtok 

kommunestyret opplegg for medvirkning. I tillegg til et godt planprodukt ble samfunnsdebatt, 

engasjement og planforståelse løftet frem som mål i seg selv. Videre ønsket kommunestyret å legge 

til rette for en bred og aktiv involvering og har delt dette arbeidet inn i to faser.  

Første fase ble gjennomført i uke 4-8 der hensikten med medvirkningen var å innhente kunnskap og 

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

ønsket man særlig innspill til strategier på hvordan forslag til mål kan realiseres. Andre fase for 

medvirkning gjennomføres i uke 24-35 der hensikten er å få innspill til planforslaget (høringsperiode). 

Medvirkningsaktiviteter som er gjennomført i første fase er:  

 Digitale innspill gjennom kommunens nettside - Drammen 2040  

 Nettmøte med politikere 

 Gjestebud 

 Podkast – av og for ungdom 

 Dialogmøter 

 

Alle medvirkningsaktiviteter ble tilpasset myndighetenes restriksjoner knyttet til pandemien.  

 

Medvirkningsrapporten oppsummerer innspill fra innbyggere, lag/ foreninger og næringsliv. Videre 

gis nærmere informasjon og tallmateriale fra de ulike medvirkningsaktivitetene før videre prosess 

beskrives.  

Kommunen har fått over 800 innspill og flere av disse er felles tilbakemeldinger fra større grupper og 

foreninger. For å sikre engasjement ble ulike spørsmål tilpasset ulike grupper, og omfanget av data er 

derfor svært stort. Kommunen er opptatt av å ta innspillene på alvor, men mengden innspill har gjort 

det krevende. Innspillene handler både om strategier, konkrete tiltak og innspill som hører hjemme i 

andre planprosesser. Oppsummeringen i denne rapportene har trukket ut det som kan ses på som 

strategier og det har vært et mål at de som har spilt inn skal kjenne seg igjen.  
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Oppsummering av innspill  
Under følger en oversikt over politikernes forslag til visjon, samt hovedmål/delmål innenfor seks ulike 

politikkområder. Rådgivere innenfor ulike fagområder har vært involvert i arbeidet med 

oppsummering av innspill, og strategier er koblet til de enkelte politikkområdene og delmålene slik 

politisk arbeidsgruppe ønsket. Strategiene er formulert slik at de omfatter mange innspill og har 

kulepunkter som trekker ut momenter/tiltak fra innspillene som er relevante for å forstå bakgrunnen 

for strategien. 

Innspill som ikke naturlig passer inn under delmålene eller som den politiske arbeidsgruppen kan ha 

nytte av å kjenne til er lagt under «annet». Enkelte sitater er lagt i kursiv.  

Innspillene fra enkeltpersoner og foreninger er ikke nevneverdig forskjellige og derfor er ikke dette 

synliggjort spesielt. For politikkområdet attraktive byer og tettsteder er det enkelte innspill som 

spriker. Dette er synliggjort og kan evt. gi grunnlag for en strategisk diskusjon.  

Til orientering er flere av innspillene og strategiene sammenfallende og vil kunne være aktuelle på 

tvers av politikkområdene.  

 Visjon       
 Et godt sted å leve - Nær, Inkluderende, Nytenkende.  

  

Nr.  Oppsummering av innspill  
 

1  Samlet innebærer de tre verdiene glede  
  

2  NÆR innebærer:  

 Alt er i nærmiljøet  

 Lett å komme seg rundt  

 Kort vei mellom innbyggere og det offentlige  

 Kort vei til nødvendige tjenester, kulturtilbud og natur  

 Kort vei til å få meningen sin frem i rett arena, lytter til innbyggerne  

 Ikke bare om nærhet til innbyggerne, men også nærhet til næringsdrivende og bedrifter  

3  INKLUDERENDE innebærer:  

 Alle får være med uavhengig av hvem de er  

 Koble mennesker sammen   

 Forvalte ressursene som alle besitter  

 Mangfold ses på som positivt  

 Lav grad av polarisering og gruppefiendtlige holdninger  

 Fokus på fremkommelighet og tilrettelegging, offentlig kommunikasjon og gode lavterskeltilbud  

 Trepartssamarbeidets rolle i å bekjempe arbeidsledighet og utenforskap  

 Flere inn i jobb (bedriftenes nøkkelrolle)  

4  NYTENKENDE innebærer:  

 Være kreativ  

 Tenke annerledes  

 Ta i bruk ny teknologi  

 Gå foran  

 Ta tak i ressurser og beholde dem i kommunen   

 Løfte opp fremtidige innovatører   

 Integrere fremmedspråklige annerledes  

 Gå sammen på tvers av etater og fag områder  

 Andre innspill   
 «Overordnet struktur – Teksten og overskriftene burde vært tydeligere forankret i FNs bærekraftsmål, ved at  
det henvises eksplisitt til hvilke bærekraftsmål de ulike mål og delmålene skal bidra til å oppfylle»     
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 1. God oppvekst og godt liv  
 Hovedmål: Drammen har gode tjenester og aktiviteter for alle gjennom hele livet  

  
 Delmål –   

 «Slik vil vi ha det»  
Nr.  Strategier –  

 «Slik gjør vi det»  Oppsummering av innspill 
1.1 Drammen satser 
på tidlig innsats og 
forebygging som 
ivaretar innbyggerne   

1.1.1  Sikre gode primærtjenester for alle aldre   

 Med tilstrekkelige rammer og tilstrekkelig kapasitet  

 Sykehjem/aldersbolig i nærmiljø  

1.1.2  Ha tiltak som utjevner forskjeller  

 Levekårsutfordringer  

 Sikre alle gode/like muligheter  

 Penger er en begrensende faktor for deltagelse i for 
eksempel fritidsaktiviteter  

1.1.3  Ha tilgjengelige og gode lavterskeltilbud   

 Sikre at innbyggere kjenner til hvilke tilbud som finnes  

 Psykisk helse barn og unge/ensomhet hos eldre  

 Fritidsklubber for barn og unge  

 Trening i fellesskap, folkehelse/friskliv   

1.2 Drammen har 
gode tjenester som 
møter innbyggernes 
behov  
  

1.2.1  Sikre nærhet til tjenestene  

 Primærtjenenester der folk bor (barnehage, skole og helse og omsorg)  

 Universelt utformet tjenester  

 Fleksible åpningstider og lett tilgjengelige tjenester  

1.2.2  Ta utgangspunkt i innbyggernes behov  

 Kartlegge behov før tiltak velges, så evaluere  

 Brukermedvirkning for egne tjenester  

 Informasjon som er tilpasset den enkelte  

 Innbyggere må involveres i endringer  

 Kommunen må ha dialog med innbyggere; dialog, nærutvalg og 
folkemøter  

1.2.3  Ha tverrfaglige tjenester  

 Samlokalisering av helsetjenester   

 Det skal være lett å få tak i kommunen/rett person i kommunen, og det 
må være rask responstid  

1.2.4   Sikre god informasjon om tjenestene  

 Tilgjengelig og forståelig  

 Både digitale og analoge løsninger  

 Nå frem til alle aldersgrupper, på ulike måter   

1.3 Drammen har et 
variert aktivitetstilbud 
for alle  
  

1.3.1  Sikre nærhet til aktivitetstilbudene  

 Tilbud i hele kommunen  

 Skoler som er åpne for klubber og aktiviteter  

 Møtesteder for pensjonister i kommunedelene, inne og ute  

1.3.2  Utvikles i et samarbeid med frivillige lag og foreninger  

 Aktiviteter rettet mot ulike aldre og målgrupper  

 Også annet enn sport, eksempelvis kultur, seniordans  

1.3.3  Gi flere mulighet til å delta i organisert fritidstilbud/aktivitetstilbud  

 Mange aktiviteter koster mye å delta på, både innenfor idrett og kultur. 
Pris ekskluderer.  

 Eldre inkluderes og blir bedt på ulike typer arrangementer  

1.3.4  Sikre god oversikt over bredden av fritidstilbud/aktivitetstilbud  

 Samlet oversikt – gjøre også mindre og smalere aktiviteter kjent  

 Mange informasjonskanaler: oppslag, nyhetsbrev hjem i 
posten, kommuneavis, guide for lokalmiljøene  

1.4.1  Ha møteplasser i nærmiljøene   
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1.4 Drammen har 
godt tilrettelagte og 
trygge nærmiljøer  

 Lavterskel møteplasser – «et sted å møte folk»/sosialt samvær/et 
sted «å henge»  

 Fritidsarenaer som bibliotek, elva, badeplasser, parker, skiløyper  

 Et sted for å opprettholde lokale tradisjoner, og for å gjennomføre 
(nye) arrangementer  

 Fritidsklubber for barn og unge  

 Grønne områder/møteplasser   

 Sosiale møteplasser i gangavstand fra der folk bor: der alle aldre 
kan møtes, hjelpe hverandre, mulighet til gode samtaler, lokale puber  

1.4.2   Samarbeide med frivillige lag og foreninger  

 Deltakende og forpliktende samarbeid mellom aktører i nærmiljøet 
(Aktive lokalsamfunn – fortsette å styrke skole/IL samarbeidet i 
kommunedelene)   

 Skape felles mål i skjæringspunkt mellom kommunens ansvar og 
frivillighetens eget initiativ til samfunnsarbeid  

 Felles samlingssted for frivilligheten /felles 
forsamlingslokale/ frivillighetssentraler  

 Velforeninger  

 Dugnadsarbeid  

1.4.3   Legge til rette for trygge bo- og oppvekstmiljø   

 Inkludering og mangfold. Eksempelvis etnisitet, seksuell legning og 
funksjonsnivå.  

 Plass til alle, i hele kommunen. Likeverd.  

 Natteravner  

 Bedre boliger for folk med trang økonomi  

 Leiligheter for folk med «vanlig» økonomi  

 Mangfoldig bomiljø  

  1.4.4   Legge til rette for god kollektiv transport  

 Gode bussforbindelser i hele kommunen  

 Tilrettelegge for å kunne bruke offentlig transport, også tog  

 

 2. Klima og miljøvennlig utvikling  
 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»  

Nr.  Strategier –  

 «Slik gjør vi det»  Oppsummering av innspill 
2.1 Drammen 
skal redusere 
klimagass-utslippene   

2.1.1  Tilrettelegge for økt grad av grønn mobilitet (gange, sykkel, kollektiv), og 
 redusere privatbiltransport  

 «Investere i, bygge ut og vedlikeholde kollektiv, gang- og sykkelveier er 
viktig for å gjøre Drammen til en attraktiv by å bo og jobbe i, samt for å 
nå nullvekstmål og redusere klimagassutslipp».   

  
 Gange/sykkel  

 Sikre fremkommelighet for myke trafikanter hele året (prioritere 
brøyting og strøing av gang- og sykkelveier vinterstid).     

 Flere sykkelveier, med gode forbindelser, separert fra bilvei, mer fokus 
på trygghet, flere sykkelstier med dobbeltspor, bedre tilrettelegging for 
sykkel langs elva  

 Sykkelveinett som knytter alle kommunedeler sammen (eks langs 
Svelvikveien)  

 Flere bruoverganger og underganger ved trafikkerte veier, slik at det blir 
tryggere og mer effektivt å være fotgjenger/syklist  

 Tilrettelegge for leie av sykler  
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 Tilrettelegge for el-sparkesykler  

 Etablere sykkelheiser/gondol  
  
 Kollektivtransport  

 Gjøre kollektivtransport enklere, billigere, mer tilgjengelig og mer 
miljøvennlig / utslippsfri  

 Videreutvikle kollektivtilbudet som reelt alternativ til bruk av bil, 
prioritere fremkomst for kollektivtrafikk, hyppigere avganger, flere 
busstopp  

 Flere direktebusser mellom kommunedeler, uten å måtte innom/bytte i 
sentrum (eksempel Åssiden - Gulskogen)  

 Ta i bruk elva som transportåre for å avlaste veinettet, etablere el-ferje  
  
 Vare/nyttetransport  

 Tilrettelegge for miljøvennlig logistikk i bykjernen («The last mile»)  

 Relokalisere næringer med stor andel tungtransport til andre steder i 
kommunen eller nabokommunene.  

 Privatbilisme  

 God ladeinfrastruktur i hele kommunen, flere ladestasjoner  

 Gjøre det mer attraktivt å velge el-bil   

 Tilrettelegge for bildeling  

 Bilfritt sentrum, stenge flere gater for biltrafikk  

 Innføre bompenger, øke pris på fossilt drivstoff, innføre gradvis utfasing 
av fossile biler  

 Etablere pendlerparkering ved stasjonsområdene  

 Ett innspill: ikke kommunens jobb å stoppe innbyggerne fra å kjøre bil på 
veiene de har betalt for med egne skattepenger   

2.1.2   Fortette innenfra og ut, langs kollektivårer og ved knutepunkter   

 Byen og bydelene skal utvikles innenfra og utover, og knutepunkt og 
sentrumsområder utvikles gjennom fortetting for å nå nullvekstmålet og 
for å utnytte knappe areal mest mulig effektivt.    

 Tilrettelegge for nærhet til varer og tjenester (daglige gjøremål) for alle 
kommunens innbyggere  

2.1.3  
  

 Tilrettelegge for mer bærekraftig bygge- og anleggsvirksomhet  

 Nye bygg skal prosjekteres og bygges for å vare lenge, og med mulighet 
for å gjenbrukes  

 Gjenbruke bygningsmasse og byggematerialer, og se klimagassutslipp i 
sammenheng med bevaring av kulturminner  

 Benytte kortreiste materialer for å unngå utslipp fra transport (eks 
benytte lokalt treverk)  

2.1.4  
  

 Bruke offentlige anskaffelser som verktøy for å redusere utslippene  

 Drammen skal være en tydelig oppdragsgiver og bestiller, og stille 
grønne og innovative krav til sine innkjøp og anskaffelser   

 Øke bestillerkompetanse på bærekraftige / miljøvennlige anskaffelser  

 Aktivt benytte innovative anskaffelser der man går i dialog med 
markedet før anskaffelsen, formidler behovet og overlater løsningen til 
leverandørene.  

 Stille funksjonelle krav fremfor detaljerte kravspesifikasjoner.  

2.1.5  
  

 Energieffektivisere og øke bruk av fornybare energiløsninger  

 Redusere energiforbruk hos innbyggerne  

 Øke bruk av fornybar energi, solceller og vindmøller  

  2.1.6  
  

 Tilrettelegge for mer bærekraftig mat, og redusere matsvinn  

 Tilrettelegge for urbant landbruk, parsellhager o.l., slik at innbyggerne 
kan dyrke egen mat  
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 Bedre vegetartilbud og bedre tilbud av økologisk mat - generelt mer 
fokus på hva som er bærekraftige matalternativer (merkeordninger o.l.)  

 Gjøre mat med dårlig miljøpåvirkning dyrere // inspirere på andre måter 
enn å gjøre det vanskeligere å kjøpe kjøtt  

 Redusere matsvinn  

 Utnytte matavfallet, for eksempel ved å omgjøre til gjødsel, også i 
privathusholdninger  

2.2 Drammen skal 
styrke evnen til å tåle 
klimaendringer    

2.2.1  
  

  Ingen innspill til strategier  

2.3 Drammen skal 
være en 
foregangskommune 
på sirkulær økonomi   

2.3.1  
  

 Legge til rette for kildesortering / resirkulering   

 Forbedre kildesorteringsmuligheter utendørs (parker etc.), for eksempel 
med egne sorteringsbøtter for plast, matavfall o.l.   

 Ansette utendørs søppelpatruljer som kan sikre at feilkastet avfall/avfall 
på avveie havner i rett søppelbøtte  

  Skape engasjement og økt fokus på avfallshåndtering / resirkulering   

2.3.2  
  

 Tilrettelegge for økt ombruk og redusert forbruk  

 Øke mulighet for gjenbruk, deling, byttemarkeder, utlånsordninger,  
reparasjon av ødelagte ting.  

 Det er “trendy” å kjøpe brukt blant ungdom – etablere flere attraktive 
bruktbutikker kan endre kjøpemønster og øke sirkulært fokus  

 Tilrettelegge for mer delingsøkonomi: bildeling, delingsordninger 
for sykler, verktøy, sportsutstyr, forbruksartikler med mer.   

 Tilrettelegge for ordninger slik at det blir enklere å benytte 
gjenbruksmaterialer i bygg og anlegg, for eksempel opprette 
gjenbruksmagasiner for byggematerialer (“GjenbruksMaxbo”)  

 Gjøre det attraktivt for bedrifter å benytte resirkulert avfall til 
produksjon  

 Benytte innovative løsninger til rensing og separering av avløpsvann for 
å utnytte ressursene bedre  

 Sette grenser for tillatt utslipp fra produkter – for eksempel innføre 
merkeordning der det tydelig fremkommer hvor mye utslipp det enkelte 
produkt har sluppet ut (inkl. produksjon, frakt osv). Bedre merking av 
hva som er bærekraftig og ikke.   

 Innføre pant på elektronikk for å øke sirkulasjon og unngå unødvendig 
avfall 

 Bygge veier av innsamlet plast fremfor asfalt for å bedre 
ressursutnyttelse  

2.4 Drammen skal 
ivareta og legge til 
rette for 
naturmangfold, ren 
luft og rene vassdrag  

2.4.1  
  

 Redusere støy og luftforurensing  

 Forbedre luftkvalitet i utsatte områder (Nær motorveien 
og Holmenbrua trekkes frem som eksempel).  

 Kommunen bør støtte utskifting til rentbrennende peisovner  

 Flere veier i tunnel (for eksempel Rosenkrantzgata)  

 Lavere fartsgrenser / flere fartsdumper i sentrale strøk  

 Bedre synkronisering av lyskryss, for mer miljøvennlig kjøring  

2.4.2  
  

 Øke andel grønne områder  

 Fortette fremfor å bygge ned grønne områder  

 Ikke bygge ned skog og grønne utearealer  

 Ivareta og utvide grønne lunger, også i bebygde områder  

 Økt nærhet til grøntområder og natur for alle kommunens innbyggere  

 Opprette og videreutvikle «grønne linjer» mellom elva og marka  

 Opprette markagrense  

2.4.3   Redusere avfallsmengder og forurensede masser  

 Opprydningsaksjoner for å hindre søppel i naturen  
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 Flere søppelbøtter i det offentlige rom, kort avstand mellom 
søppelbøtter  

 Skape engasjement og økt fokus på avfallshåndtering: eks ved 
søppelplukkekonkurranser, eller ved å gjøre søppelkasser mer synlige og 
fargerike i bybildet   

 Strengere regler mot forsøpling  

 Redusere bruk av emballasje, spesielt plast  

 Sikker håndtering av forurensede masser  

Andre innspill    Klimakommunikasjon   

 Kommunen bør ta mer ansvar for å motivere / opplyse innbyggerne om 
klima- og miljøtiltak. Være pådriver for prosjekter, workshops, kurs som 
får folk å engasjere seg lokalt og være stolt av bydelen sin.  

 Kunnskapsformidling ut til innbyggerne – ønske om mer og bedre 
informasjon om hvorfor det er viktig å ta vare på miljøet, og hvordan det 
kan gjøres, hva som er miljøvennlig og ikke. Eks innføre eget fag/tema i 
skolen.   

 Benytte realistiske måleenheter for å vise fremgang i tiltak/innsats  

 Sikre at informasjon om initiativ, prosjekter og støtteordninger kommer 
frem, slik at innbyggerne får mulighet til å komme med ideer og innspill, 
samt bidra (ønske om økt medvirkning)  

 Lytte mer til ungdommen – det er de som skal leve i “fremtids-
Drammen”.   

 Innspill til hovedmål  

 Næringsforeningen mener at Drammen kommune bør strekke ut en 
hånd til sine nabokommuner Lier og Øvre Eiker for å oppnå hovedmålet. 
Dette vil bidra til å samle kraften og fremstå større uten å gå i 
konkurranse med hverandre.  

 Generelle innspill til politikkområdet:   

 Gjøre det enklere og billigere å leve miljøvennlig, gjøre det dyrere å ikke 
leve miljøvennlig, få flere miljøvennlige aktiviteter og tilbud   

 Ønske om økt grad av samarbeid på tvers. Det å gjennomføre 
utviklingsprosjekt bærekraftig på alle plan er særdeles utfordrende, og 
vil aldri være uten en prislapp. Så målet må være å optimalisere 
innsatsen fra utbyggere/politikere og administrasjonen i kommunen.   

 

 3. Omstillingsdyktig næringsliv   
 Hovedmål: Drammen er et næringssentrum  
 

 Delmål –   
 «Slik vil vi ha det»  

Nr.   Strategier – «Slik gjør vi det»  (Oppsummering av innspill)  

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

3.1.1   Legge til rette for å lære hele livet.  

 Individuell og kvalifisert karriereveiledningen gjennom hele 
utdanningsløpet.  

 Individuell og kvalifisert karriereveiledning for voksne i og utenfor 
arbeidslivet.  

 Koble næringsliv, elever og utdanning sammen.  

3.1.2  Legge til rette for jobber og jobberfaring for ungdom  

 Jobbmuligheter, arbeidserfaring og det å få tildelt ansvar mens man 
fremdeles er under utdanning.  

 Gode utvalg av jobber, godt miljø og fine utdanningsvalg.   

 Det oppleves som vanskelig å komme inn i arbeidslivet, som ungdom.  

 Jobbmuligheter etter endt utdanning.  

3.2 Drammen spiller 
aktivt på lag med 

3.2.1   Være en lyttende kommune, som forstår næringslivets behov   

 Bidra til attraktive møteplasser mellom kommune og næringsliv  
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andre og blir opplevd 
som en «ja – 
kommune»   
  
  

 Samarbeide om å tiltrekke og beholde kompetanse lokalt og regionalt  

3.2.2   Tilrettelegge for besøksnæringene i sentrumsområdene  

 Kommunale kompetansearbeidsplasser og kommunale 
publikumsrettede tjenester lokaliseres i de tre sentrumsområdene 
Mjøndalen, Svelvik og Drammen.  

 Kommunalt samarbeide med gårdeiere om å videreutvikle attraktive 
sentrumsområder og lokal identitet, boliger og næringslokaler.  

 Kulturarrangementer i sentrumsområdene planlegges og gjennomføres i 
samarbeid med de lokale besøksnæringene.  

 Legge til rette for samarbeid, erfaringsdeling og kompetanseheving.  

 Legge til rette for effektiv saksbehandling i saker som næringslivet 
trenger hjelp til.  

3.2.3   Aktivt tilrettelegge for bedrifter som vil utvide eller etablere seg  

 Ha et konkurransedyktig nivå på kommunale gebyrer og avgifter, i 
forhold til andre kommuner på det sentrale øst-landet.  

3.3 Drammen 
kommune er 
nytenkende, 
imøtekommende og 
tilpasningsdyktig i 
møte med 
næringslivet   
  
  

3.3.1   Være innovative i innkjøp og anskaffelser  

 Forenkling av anbudsprosesser for å inkludere små og mellomstore 
virksomheter  

 Innovative anskaffelser for å fremme et omstillingsdyktig næringsliv  

 Etterspørre ny teknologi og digitale løsninger som bidrar til innovasjon 
og vekst, gjennom å koble samfunnsutfordringer, forskning, 
kompetanseutvikling og næringsvekst, bl.a. innen helse- og omsorg  

 Være en tydelig oppdragsgiver og bestiller, og stille grønne og innovative 
krav til sine leverandører.  

3.4 Drammen skal ha 
et grønt, bærekraftig 
og innovativt 
næringsliv 

3.4.1   Stille grønne og innovative krav til leverandører  

 Innen grønn omstilling og sirkulærøkonomi  

 Innen teknologi og digitalisering  

Andre innspill   Innspill til prioriteringer i arealstrategien  

 Arealstrategien må ligge i forkant og ta opp i seg de viktigste 
megatrendene som vil prege et omstillingsdyktig samfunn og 
næringsliv:  
o En mer tjenestebasert økonomi  
o En grønnere og mer sirkulær økonomi  
o En mer digital økonomi  
o En mer internasjonal og eksport/import-orientert økonomi  

 Aktiv tilrettelegging for bedrifter som vil utvide eller etablere seg  

 Tettstedsutvikling, med utgangspunkt i tettstedets kvaliteter.  

 Målsetting om fortetting av boliger i sentrumsområdene.  

 Byen og bydelene skal utvikles innenfra og utover.  

 Segmentering av byen skal unngås.  

 Sikre variert boligsammensetning i kommunen.  

 For å skape forutsigbarhet og attraktivitet må kommunen sørge for 
ferdig regulerte bolig- og næringsarealer.  

 Det bør tillates å bygge høyere, der det er naturlig.  

 Ny Svelvikvei er avgjørende. 

 Det er viktig at kommunen legger til rette for næringsarealer, både 
innenfor kommunegrensene og i dialog med nabokommunene.  

 Fremdrift i nødvendige samferdselsprosjekter må prioriteres, for god flyt 
i person- og næringstransport.  

 Gang- og sykkelveier er viktig for å være en attraktiv by å bo og jobbe i.  

 Elva bør vurderes som transport-åre for å avlaste veinettet, 
jfr. byfergene i Fredrikstad.  

 Det bør fortettes rundt kollektivknutepunktene.  

 Norwegian Center of expertice – helse og teknologi  
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 Drammen kommune utfordres til å bidra aktivt til utviklingen av 
et Norwegian Centres of Expertise (NCE), dvs en klynge innen helse- og 
teknologi-området  

   Tydeligere profil i plandokumentet, som speiler Drammen 

 «Drammen er best i Norge på offentlig og privat samarbeid!»  

 Hvordan utnytte elva og fjorden bedre? Hvordan kan Drammen utvikles 
til en mer fullkommen universitetsby?  

 Hvordan utvikle nytt næringsliv i forbindelse med etableringen av det 
nye sykehuset?  

 Hvordan spille på Drammen som Østlandets viktigste/mest komplette 
knutepunkt utenfor Oslo?   

 Hva er bykjernens vinneroppskrift i ehandelsfremtiden? 

 

 4. Attraktive byer og tettsteder    
 Hovedmål: Drammen skal være det foretrukne regionsenteret nasjonalt    

  

 Delmål –   
 «Slik vil vi ha det»  

Nr.   Strategier – «Slik gjør vi det»  (Oppsummering av innspill)   

 

4.1 Drammen skal 
være næringslivets 
førstevalg  
  
  

4.1.1   Styrke Drammen bys rolle og betydning lokalt og regionalt.   

 Utvikle utdanningstilbudet og miljøet for studenter, og samarbeid med 
næringslivet og utdanning.   

 Sørge for at bysentrum og kommunedelene supplerer og utfyller 
hverandre, og ikke konkurrerer.   

 Vitalisere bylivet i sentrum og sentrumshandelen. Innspillmomentene 
går i to ulike retninger: 
o Videreutvikle bysentrums særegne kvaliteter, med torget som 

markeds- og møteplass, sitteplasser i byrom og langs elveparken. 
Mer offentlige arrangementer, festivaler mv. Mer bilfrie 
handlegater. Begrense kjøpesenterutvikling.  

o Gi sentrumshandelen bedre forutsetninger for å konkurrere med 
kjøpesentrene gjennom mer gratis parkering, overdekte 
handlegater  

  

4.1.2   Kommunedelene framstår med forskjellighet og lokalt særpreg  

 Mangfoldig boligtilbud – i kommunen, og lokalt i kommunedelene  

 Tilrettelegge for inkluderende aktivitet og fellesskap gjennom lokale 
møteplasser og aktiviteter, og lokale nærtilbud til barn og unge 
(skole, barnehage, fritid)  

 Bygge opp under lokal identitet gjennom å synliggjøre lokal historie, ta 
vare på kulturminner og kulturmiljø.  

  

4.1.3   Næringslivet oppfatter kommunen som proaktiv tilrettelegger  
  
  

4.2 Alle innbyggere 
skal oppleve å ha 
nærhet til naturen  
  
  

4.2.1   Videreutvikle lokale, naturgitte rekreasjonsmuligheter  

 Utvikle kommunens system av små og store arealer (og arenaer) for 
utendørs rekreasjon i mer eller mindre tilrettelagt natur.  

 Bevare kommunens naturområder og tilrettelegge dem for økt bruk: øke 
tilgjengelighet til steder for utendørs aktivitet og hvile, lek og sport, 
ro, møter og fellesskap, i hele kommunen, og for alle innbyggere   

 Engasjere lokale frivillige i utvikling og drift av ulike deler av 
rekreasjonssystemet – det gir deltakelse i felles aktivitet, lokalt 
engasjement og tilhørighet: for eksempel ved å gi lokale velgrupper 
ansvar for å utvikle og vedlikeholde lokale lekeplasser, grøntarealer, en 
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benk, mv. , evt andre frivillige ansvar for bålplasser, badeplasser, stier 
osv.  

 Alle trenger både små grøntarealer for inkluderende møter 
mellom lokale innbyggere i nærmiljøet, opphold og lek, og tilgang til 
naturområder i kommunen der fremmede møtes og er sammen nær 
elva og fjorden, elveparken, på Batteriøya. 

 Utvikle bedre tverrforbindelser mellom ås og elv/fjord, og forlenge 
elvepark oppover elva og utover langs fjorden.  

4.3 Drammen skal ha 
gode og trygge 
bomiljøer  
  

4.3.1   Videreutvikle kommunens mangfold av steder og bomiljøer med lokalt  
 særpreg  

 Tilrettelegge for aktivitet og fellesskap gjennom lokale møteplasser og 
aktiviteter, og lokale nærtilbud til barn og unge (skole, barnehage, fritid)  

 Underbygge lokal identitet gjennom å synliggjøre lokal historie, ta vare 
på kulturminner og kulturmiljø.  

4.3.2   Binde kommunen sammen, og sikre sammenheng og samspill mellom ulike  
 områder i kommunen: mellom sentrum – periferi og mellom nærmiljøer –  
 kommunedeler – Drammen bysentrum.   

 Utvikle offentlig kommunikasjon som knytter kommunedelene til 
Drammen sentrum og hverandre (særlig utfordring for kommunedel 10)  

 Utvikle informasjonskanaler, arenaer for dialog i kommunedelene, 
mellom tjenester og brukere/lokalmiljø  

4.3.3   Utvikle mangfoldet av boligtyper både i kommunedelene og kommunen, for å  
 få et samlet sett rikere boligtilbud, for at innbyggere skal kunne bli boende i  
 lokalmiljøet når livet endrer seg, og for å gi bedre blanding av aldersgrupper og 
 husholdningstyper i alle deler av kommunen.  

 Myke opp tendensen til segregerte områder ved tilførsel av nye boliger 
som bidrar til god boligmiks. Spre kommunale boliger.  

 Gode boliger for alle, blanding av små og store boliger, ulike typer 
boliger, også rimeligere boliger for barnefamilier  

 
 Vedrørende ny boligbygging går innspillmomentene i ulike retninger:  

o Bekymring for at nye boligprosjekter gjør at byområder blir for 
homogene, monotone, at særpreg går tapt, kontakt med elva går 
tapt, ønske om mer variasjon i leilighetstyper, boligtyper og mer hensyn 
til lokalt særpreg, åpne grønne rom og plasser, kulturminner.  

o Ønske om fortetting for å gi grunnlag for bedre tjenestetilbud og 
kollektivtilbud lokalt uten å skape mer bilavhengighet, få flere 
innbyggere i nærmiljøet, flere boligtyper uten at naturområder går tapt.  

o Ønske om å heller enn å fortette nær sentre/elva/fjorden, bygge ut mer 
av de grønne åssidene for å kunne tilby mer nye småhusboliger med 
hage nær naturen/marka.  

4.3.4   Fokusere på lokale trygghets- og sikkerhetstiltak:   

 Nærpoliti, natteravner, trafikksikkerhet, bedre belysning, mer 
trafikkmåling, trafikksikker skolevei.  

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

4.4.1   Videreutvikle samarbeidet med frivilligheten om utvikling av kulturtilbud,  
 arenaer og aktivitet, i hele kommunen.   

 Mangfold av inkluderende aktivitetstilbud for alle 
barn/ungdommer (lavterskel, gratis)   

 Mangfold av aktivitetstilbud og arenaer der både nye innflyttere, 
besøkende fra andre kommunedeler, lokale og fremmede, unge og 
gamle, kan delta og bidra.  

 Mange konkrete forslag til/ønsker om/eksempler på ulike lokale anlegg 
og tiltak i ulike deler av kommunen.  
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 5. Mangfold og inkludering     
 Hovedmål: Drammen er et mangfoldig mulighetssamfunn, hvor alle innbyggere deltar i felleskapet og 
 opplever mestring  

  

 Delmål –   
 «Slik vil vi ha det»  

Nr.   Strategier – «Slik gjør vi det»  (Oppsummering av innspill ) 
 

5.1 Drammen skal 
ha flere arenaer for 
deltakelse  
  

5.1.1   Legge til rette for bredt, likeverdig og inkluderende tilbud til alle aldersgrupper  
 i alle kommunedeler  

 Lavterskel - åpent for alle og lett tilgjengelig i form av nærhet og for 
funksjonshemmede; bydelshus og møteplasser på tvers av alder i alle 
kommunedeler  

 Trygge samlingspunkter for barn og unge  

 Gratis eller kompensere for inntekt  

 Alle bidrar, føler tilhørighet og blir verdsatt  

 Tilbudene er kjent for alle (informasjon også på flere språk)  

 God norskopplæring, slik at alle har mulighet til å delta  

 Utstyr er tilgjengelig   

 Åpne opp og legge til rette områder/friluftsområder, ivareta 
allemannsretten, hensyn ta uteplasser med mer ved fortetting  

 Gratis offentlig transport for barn og unge, slik at man kan komme seg til 
aktiviteter gratis  

5.1.2   Sørge for at alle føler tilhørighet, blir sett, hørt og verdsatt  

 En kommune hvor alle kjenner seg «hjemme» uansett etnisitet og 
funksjonsnivå - føler seg inkludert  

 Beslutningstakere og offentlige instanser er åpne og tilgjengelige 
(tilgjengelighet som i mulig å komme til/delta i/få innsyn med tanke på 
språkbarrierer, forflytningshemmede, 
pensjonister, småbarnsfamilier, ungdom)  

 Åpne og demokratiske beslutningsprosesser  

 Engasjere alle til å delta - Lytte til innbyggerne  

 Lyttende politikere  

 Plass til alle, alle føler seg inkludert  

 De som representerer oss, ligner på oss  

 Kan treffe på rollemodeller som seg selv i alle roller  

 Stille enkelte krav til lukkede flerkulturelle miljøer (fra en person - tar 
med for å få med variasjonen i innspill)  

  5.1.3   Sørge for blandede bomiljøer (mtp. sosioøkonomisk og etnisk bakgrunn) og   
 gode boforhold for alle  

 Sørge for mangfold i alle kommunedeler  

 Myke opp tendensen til segregerte områder  

 Bidra til spredt bosetting, f. eks ved å spre kommunale boliger   

 Sørge for god boligmiks  

 Planlegge utbyggingsområder som er attraktive for 
førstegangsetablerere  

 Planlegge nye utbyggingsområder med ulik bostandard  

 Bygge nok boliger  

 Rimelige og gode boliger   

 Gode boforhold for alle  

 Ta vare på innflyttere - gi en velkomstpakke som bla inneholder 
informasjon om aktiviteter, møteplasser, tilbud om 
familiekontakt/fadder mm  

 Se på skolekretser (ift. større sosial miks)  
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 Unngå at flyktningfamilier søker seg mot sentrum (noe de gjør da de må 
forholde seg til flere skoler, og selv går på voksenopplæringen - se på 
løsning på dette)  

 Drammen er mer enn bare sentrum/Bragernes. La Svelvik beholde sin 
egenart  

  5.1.4   Jobbe aktivt med holdningsskapende arbeid som fremmer inkludering og  
 respekt, og motarbeider diskriminering og mobbing.  

 Nulltoleranse for diskriminering og mobbing (gjelder alle veier – 
innvandrere og etnisk norske imellom, mellom etniske grupper, mellom 
etnisk norske med mer)  

 Jobbe målrettet inn mot barnehager og skoler (f. eks bruke MOT)  

 Arbeide mot utenforskap og strukturell diskriminering - 
holdningsskapende arbeid, gode systemer for å fange opp diskriminering 
og mobbing, være gode rollemodeller  

 Mangfoldskompetanse i kommunen  

 Ha respekt for andre i offentligheten og bevissthet ved bruk av sosiale 
medier  

 Ikke polarisere   

 Arenaer for mangfold og inkludering  

 Jobbe for trygghet, tilfredshet og innflytelse i eget liv. Det er 
nøkkelfaktorer for å forebygge fordommer, gruppefiendtlighet og 
motsetninger mellom innbyggere  

  5.1.5   Sørge for at tro- og livssyn er en naturlig del av kommunen  

 Mangfold skal være synlig  

 Rom for forsamlingslokaler hvor arkitektur viser religiøs tilhørighet, både 
i bybildet og lokalmiljø i områder utenfor Drammen sentrum  

 Kommunen har en aktivt støttende tros- og livssynspolitikk   

 Tro og livssyn skal være inkludert i kommunens dokumenter, også i 
kommuneplanens samfunnsdel og arealdel  

 Tro- og livssynsorganisasjoner er del av kommunens kriseteam  

 Ivareta menneskers åndelige behov i kriser  

 Likebehandling av alle tro- og livssynsorganisasjoner  

 Alle får utøvd sin tro  

 Tro- og livssynsorganisasjoner blir likebehandlet med andre lag og 
foreninger ved tildeling av støtte, da mange driver aktiviteter åpne for 
alle, og som ikke er knyttet til trosutøvelse  

 Likhet for alle på tvers av etnisitet, religion, økonomisk styrke og sosial 
rang   

5.2 I Drammen skal 
færre barn vokse opp 
i lavinntektsfamilier  
  

5.2.1   Ingen innspill til strategier  
 Få enkeltinnspill går på:  

 Lik lønn og kompensasjon for likt arbeid (harmonisering) av arbeid og 
vilkår  

 Behovsprøvd barnetrygd  

 Økning i sosialhjelp  

 Hjelpe foreldre å ta gode økonomiske valg  

 Jobber for ungdom   

5.3 Drammen 
er ledende på høy 
sysselsetting  
  

5.3.1   Legge til rette for at alle får like muligheter i arbeidslivet  

 Nulltoleranse for diskriminering  

 Fjerne strukturell diskriminering (Eksempler på strukturell 
diskriminering: Arbeidsinnvandrere kan oppleve at medbrakt 
kompetanse, utdanning og arbeidserfaring blir nedvurdert. Flere 
grupper kan oppleve “Glasstak”, 
holdninger/fordommer, samværsformer/nettverk.  Minoritetsungdom 
som vokser opp i områder av byen med levekårsutfordringer, kan 
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oppleve å ikke få tilgang til skole og fritidsaktiviteter som fremmer 
utdanning og karriere.)  

 Lik lønn og kompensasjon for likt arbeid (harmonisering) av arbeid og 
vilkår  

 Inkluderende arbeidsliv - ansette og tilrettelegge  

 Jobber for folk med lav utdanning (skape jobber innen f. eks vedlikehold 
av parker og lekeplasser, besøkstjeneste, drift av eldresenter. Rydding 
og merking av turløyper osv.)  

 Arbeidstrening, kurs  

 Styrke trepartssamarbeidet (her forstått som næringsliv/kommune/ 
frivillige) for å bekjempe utenforskap og få flere i jobb.  

5.3.2   Legge til rette for at folk har mulighet til å få seg jobb  

 Sørge for god norskopplæring  

 Tett oppfølging av de som står langt fra arbeidslivet (NAV må bli bedre, 
frivillige organisasjoner øker innsatsen)  

 Skape nettverk/relasjoner for de som trenger det  

 Tidlig innsats for barn, slik at de senere ikke blir stående utenfor 
arbeidslivet  

 Inkludere tegnspråk i opplæringen  

5.4 I Drammen blir 
mangfold brukt aktivt 
som en ressurs  

5.4.1   Legge til rette for at alle får bidratt med sine ressurser  

 Inkludere - Kommunen skal gjennom sine tjenester og tiltak understøtte 
positive inkluderingsprosesser i samfunnet  

 Akseptere og verdsette mangfoldet og se på det som en ressurs  

 Alle som kan, skal ha mulighet til å gå til en aktivitet hver dag (herunder 
understøtte frivillige organisasjoners tiltak og aktiviteter)  

 Sørge for at/sette foreldre i stand til å følge opp sine barn  

 Opplæring av ledere og trenere til å være inkluderende, men også sette 
forventninger og krav  

 Se også under “arenaer for deltakelse”   

 

 6. Deltakende innbyggere      
 Hovedmål: I Drammen skaper vi framtida sammen  

  

 Delmål –   
 «Slik vil vi ha det»  

Nr.   Strategier – «Slik gjør vi det»  (Oppsummering av innspill)  
 

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

6.1.1   Være en åpen, tilgjengelig og transparent kommune   

 Åpenhet, informasjon og vilje  

 Vise gjennom handling at dette ikke bare er ord  

 Nettsider på flere språk  

 Rask og riktig respons  

 Imøtekommende ved henvendelser  

 Enkel kommunikasjon og enkelt å ta kontakt og å melde fra  

 Direktekontakter til representanter fra kommunen, med myndighet til å 
gi svar  

 Kompetanse til å ta imot innspill, forstå dem og reflektere rundt dem  

 Digitale arenaer hvor det er enkelt å delta i kommunens 
utvikling (Teams etc.) og hvor man kan 
utveksle informasjon (sanntidsinformasjon om kollektivtrafikk, brøyting, 
badetemperaturer, luftkvalitet, veivedlikehold, skiløyper, etc.)  

 To-veis kommunikasjon (ikke bare informere)  

 Informasjon hele veien i prosesser  

6.1.2   Gi lett tilgjengelig informasjon om hva man kan påvirke og hvordan man kan 
 påvirke  
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 Vite hvor man finner informasjon  

 Lett, tilgjengelig og enkel informasjon - for alle (bl.a. flere språk)   

 Få vite hva som skjer og dermed kunne følge med (digitalt 
og printmagasin/ kommuneblad)  

 Vite hva man kan bidra med/engasjere seg i og hva 
kommunen evt trenger hjelp til, og hvordan man kan bidra  

 At saker blir gjort kjent i god tid  

6.1.3   Legge til rette for aktiv medvirkning – for alle   

 Bli kontaktet/spurt og få mulighet til å bidra  

 Oppsøke skoler, eldrehjem o.l.  

 Lavterskel for deltakelse, ikke altfor krevende   

 Mulighet for å engasjere seg i enkeltsaker og/eller å delta i hele 
prosesser (både planlegging, utredning, diskusjoner og avstemninger)  

 Både for organiserte og uorganiserte, for enkeltpersoner og næringsliv  

 Hver enkelt innbygger må kunne ha muligheten til å forbedre og påvirke 
sin egen hverdag  

6.1.4   Sikre at innspill blir tatt med i beslutninger og at medvirkning gjør en forskjell  

 Bli sett og verdsatt i arbeidet man gjør for å skape en forskjell   

 Føle at det nytter å engasjere seg  

 Se at innspill man har kommet med gir resultater   

 Kort vei fra tanke til tiltak   

 Lage rutiner for å fange opp innspill   

 «Transparente og tålmodige politiske og forvaltningsmessige prosesser, 
f.eks. reguleringsplaner osv. Disse gjennomføres nå så raskt at det er 
vanskelig for frivillige foreninger, enn si privatpersoner, å følge med»  

 «Lytt til innbyggerne og ikke bare utbyggere med store lommebøker»  

6.2 Drammen 
kommune og 
frivilligheten 
samarbeider 
aktivt om tjenester og 
fritidstilbud  
  

6.2.1   Spille på lag med frivilligheten, og være en god og forutsigbar støttespiller   
 Hva dette innebærer er ikke avklart, men innspillene tyder på at det er behov for 
 klare rammer for hvordan kommunen og frivilligheten skal spille på lag. På 
 bakgrunn av innspill bør dette trolig avklares i samarbeid med 
 frivilligheten (jf. de tre første kulepunktene);  

 Ikke lage strategier og målsettinger på vegne av frivillighet/innbyggere, 
men tilrettelegge og fungere som døråpner der det tas et initiativ   

 Behovskartlegging sammen med 
frivillighet; samarbeidsavtaler, partnerskap, økt samarbeid, også 
økonomisk tilskudd, lokalisering og nærhet til lokalsamfunn  

 Forventningsavklaring for hva som kan beregnes å være frivillig arbeid 
og hva man påtar seg av samfunnsoppgaver utenfor den 
ordinære foreningsaktiviteten  

 Bidra med kompetanse, kunnskap og veiledning, slik at foreningene er 
bedre rustet (jf. innspill hvor man forteller om kontakt med 
levekårsteam), og har bedre oversikt over tjenestetilbudet i kommunen, 
samt å få hjelp til å klare å etablere og drifte en forening  

 Kommunal støtte/fasilitering, det oppleves at alt er opp til ildsjeler som 
blir stående alene og brenner seg ut  

 Langsiktig samarbeid, og ikke bare på kommunens premisser   

 Frivillighetskoordinatorer, frivilligkontakter med myndighet   

 Spille på lag med frivilligheten, ikke skape konkurranse  

 Kommunen bør kjenne til frivilligheten i hver kommunedel, tilrettelegge 
for dialog og samspill, være lyttende, omfavne lokalt 
engasjement og oppmuntre innbyggere og andre til å engasjere seg   

 Likebehandling av foreninger (jf. «En fotballklubb drevet av 
en moské bør ha lik mulighet til å leie gymsal som andre idrettslag»)  

6.2.3   Etablere forutsigbare tilskuddsordninger og gjøre det enkelt å søke midler  

 Rettferdige og forutsigbare tilskuddsordninger   
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 Grunnfinansiering til frivillige aktører for å muliggjøre aktiviteter  

 Midler til konkrete tiltak  

 Gjøre det lett å søke midler  

 Langsiktige avtaler/tilskuddsordninger   

6.2.4   Synliggjøre hva som finnes av aktiviteter og organisasjoner   

 Kommunen kan bidra til at flere blir dratt inn i frivilligheten.   

 Invitere innvandrere med, engasjere dem i verv i idrett og annet 
organisasjonsliv. «FAU kan være veien inn i norsk frivillighet for 
innvandrere»  

 Informasjon om hva som finnes av foreninger og lag og deres 
aktiviteter (i den enkelte kommunedel), for å kunne delta og 
melde interesser for å bidra.   

 Informasjon om Frivilligsentralene   

 Møteplasser mellom innbyggere, lag, foreninger og kommune   

 «Ved å sluse innbyggere, tilflyttede etc. inn i eget lokalsamfunn og bidra 
på egne premisser vil det være enklere enn å måtte orientere seg på 
egen hånd»  

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

6.3.1   Stimulere til engasjement og gi innbyggere innflytelse i eget lokalmiljø  

 Informasjon; folk må få vite om muligheten til å engasjere seg lokalt, 
informasjon må komme ut, man må få vite om hva som skjer og 
om beslutninger som angår kommunedelen   

 Bli informert tidlig om prosesser   

 Nærutvalg, FAU, andre råd og innbyggere må ha reell makt 
og kunne realisere noen initiativ  

 Involvere innbyggere i politiske saker som berører deres nærområde  

 Reelle midler til utvikling som kan disponeres lokalt  

 Ta tak i saker som er reelt viktige for det enkelte nærmiljø  

 Kunne ta initiativ når som helst, ikke vente til møter e.l.  

 Støtte opp under det som fungerer/har fungert godt  

 Stimulere til samarbeid mellom organisasjoner, mellom organisasjoner 
og kommune, næringsliv etc.  

 «Tilrettelegge for at nærutvalg fungerer etter målsetting. Skape en 
ramme der nærutvalg og innbyggere få en følelse av fellesskap og felles 
mål for egen kommunedel»  

 Lavterskel for å delta og å sikre mangfold ved å inkludere på 
ulike måter (jf. «Enkle små oppgaver som jeg og min utviklingshemmede 
datter kan makte»)   

 Gode prosesser som styrker samhold og opplevelser  

6.3.2   Legge til rette for at det finnes attraktive, lokale møteplasser - for alle  

 For å bli kjent, skape samhold og tilhørighet, bygge sosiale fellesskap og 
å jobbe med tiltak i nærmiljøet  

 Også for næringsdrivende og bedrifter - finne gode løsninger til beste for 
lokalsamfunnet  

 Lavterskeltilbud der alle kan være med, invitere flere inn i felleskapet  

 Aktivitetstilbud hvor man føler at man bidrar til felleskapet og får mye 
igjen selv, både i sosialisering, læring og erfaringer  

 Satse særlig på barn, unge og eldre  
 Bredt utvalg av aktiviteter på møteplassen for å gjøre bydelen 

attraktiv, aktiviteter for info og dialog og hvor det er rom for ideer  

 Mindre enheter enn kommunedeler, ikke alltid sammenfallende 
interesser om du bor f.eks. på Brakerøya eller på Øren  

  Jobbe med tilhørighet i den enkelte kommunedel. «Hvis man har 
tilhørighet, da har man også lyst til å investere tid og følelser i 
nærmiljøet»  

6.3.3   Legge til rette for møteplasser mellom innbyggere og politikere  



18 
 

 Uformelle møteplasser mellom ledende politikere og innbyggerne   

 Møte lokale politikere i lokale saker, at de lytter og kjenner sitt 
lokalmiljø  

Andre innspill   Åpen vs. anonym medvirkning  
 «En annen ting er viljen til å stå frem og bidra i en virkelighet hvor man i et lite 
 samfunn som Drammen lett kan komme i en belastende situasjon i sosiale 
 medier osv.  Så nei takk for vår del»  

 Om lokaldemokrati   
 «Lokaldemokrati er ikke bare målsettinger og fine ord. Som innbygger må jeg 
 føle at lokaldemokratiet er synlig og til for meg. Jeg må vite hva og hvordan 
 lokaldemokratiet fungerer, og jeg må se resultater. Kommunen må presentere 
 lokaldemokratiet som en av de viktigste oppgavene og dette må tydelig gå frem i 
 organisering, handling og informasjon»  

 Kommunens rolle i lokaldemokratiet  
 «Dette er først og fremst en oppgave som kommunen må prioritere. Som 
 innbygger er det lite å få gjort dersom kommunen ikke legger til rette for 
 lokaldemokrati. Informasjon, synlighet og tilrettelegging for aktiv deltakelse er 
 helt nødvendig. Ta i bruk digitale muligheter - hjemmeside, mobilapp, deltakelse   
 gjennom å kunne stemme på viktige saker etc.»  

 Skepsis til kommunens satsing på lokaldemokrati  
 Det er flere innspill som viser skepsis til satsingen på lokaldemokrati, og at det er 
 relativt store forventninger både til at temaet må løftes/synliggjøres godt, og 
 at det er behov for å se synlige resultater før man tror på satsingen.  
 «At man faktisk blir hørt og se at det hjelper. At ord blir til handling»   

 

Medvirkningsaktivitetene  
Under følger informasjon om og tallmateriale fra de ulike medvirkningsaktivitetene, i tillegg til kort 

informasjon om videre prosess.   

 

Antall innspill fordelt pr. politikkområde  

Politikkområde   Antall  

God oppvekst og godt liv 237 

Klima og miljø 48 

Omstillingsdyktig næringsliv 9 

Attraktive byer og tettsteder 167 

Mangfold og inkludering 209 

Deltakende innbyggere 155 

Visjon og verdier 6 

Totalt  831 
 

Digitale innspill gjennom kommunens nettside - Drammen 2040 

Drammen kommune sin nettside – Drammen 2040 ble brukt som digital innspillsløsning og var åpen 

for alle i hele medvirkningsperioden. I tillegg til innspillsmulighet på visjon kunne innbyggere se 

hvilke mål politikerne hadde satt innenfor seks ulike politikkområder og gi innspill på hvordan man 

best kan nå målene.  

For å skape oppmerksomhet rundt prosessen ble det produsert videoer der politikerne inviterte 

innbyggere og næringsliv til deltakelse. Feedback på innlegg m/videoer på Facebook var 156 liker, 56 

kommentarer og 42 delinger.  
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Totalt kom det inn 27 innspill gjennom denne medvirkningsløsningen. En av disse er fra en forening, 

øvrige er fra privatpersoner.  

 

Antall innspill fra «Drammen 2040» fordelt pr. politikkområde 

Politikkområde  Antall innspill  

Visjon og verdier: Et godt sted å leve – nær, inkluderende og nytenkende  0 

God oppvekst og godt liv 5 

Klima- og miljøvennlig utvikling  5 

Omstillingsdyktig næringsliv  0 

Attraktive byer og tettsteder  15 

Mangfold og inkludering  1 

Deltakende innbyggere  1 

Totalt  27 

 

Nettmøte med politikere 11. februar  

Innbyggere hadde gjennom denne medvirkningsaktiviteten mulighet til å bestille time for nettmøte 

og en-til en samtale med politikerne som frontet de ulike politikkområdene i videoene. Det ble totalt 

gjennomført 34 samtaler. Politikerne tok selv notater fra sine samtaler, og tar innspillene med inn i 

det videre arbeidet. På grunn av pandemien var dette den eneste aktiviteten der innbyggere kunne 

møte en politiker og gi innspill direkte.   

 

Antall samtaler fordelt pr. politikkområde: 

Politikkområde  Antall samtaler  

Visjon og verdier: Et godt sted å leve – nær, inkluderende og nytenkende  6 

God oppvekst og godt liv 4 

Klima- og miljøvennlig utvikling  5 

Omstillingsdyktig næringsliv  5 

Attraktive byer og tettsteder  2 

Mangfold og inkludering  8 

Deltakende innbyggere  4 

Totalt  34 

 

Gjestebud 

Gjestebud gjennomføres uten deltakelse fra kommunen. Metoden egner seg godt til å nå målgrupper 
man ikke ellers når gjennom tradisjonelle folkemøter. Medlemmer i kommunens 10 nærutvalg ble 
forespurt om å være gjestebudverter, i tillegg til enkelte andre. Vertene har videre invitert gjester til 
å diskutere et «oppdrag» gitt av kommunen og oversendt innspill i etterkant. 
 
På grunn av pandemien ble gjestebudvertene frarådet å invitere gjester hjem til seg, men oppfordret 
til å ta kontakt på andre måter.  
 
Det har vært gjennomført 148 gjestebud med til sammen 523 deltakere. Gjestebudene ble invitert til 
å komme med innspill innenfor politikkområdene god oppvekst og godt liv, attraktive byer og 
tettsteder, deltakende innbyggere og mangfold og inkludering. 
 
Videre gis en oversikt over kjønnsfordeling, alder og deltakere pr. kommunedel.  

Kjønnsfordeling  Gjestebud gjennomført av kvinner: 62  

Gjestebud gjennomført av menn: 26  
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Gjestebud gjennomført av både kvinner og menn: 60 

Aldersfordeling  7-13 år: 7 deltakere 
14-25 år: 9 deltakere  

25-65: 97 deltakere  

65 +: 56 deltakere 

Deltakere fordelt 
pr. 
kommunedeler  

1  Mjøndalen, Åsen, Steinberg og Ytterkollen – 34 deltakere  

2 Krokstadelva og Stenseth – 8 deltakere 

3 Solbergelva, Solbergmoen og Åssiden  – 17 deltakere 

4 Rødskog og Gulskogen – 6 deltakere 

5 Konnerud og Skoger Vest – 9 deltakere 

6 Danvik, Austad og Fjell – 1 deltakere 

7 Grønland, Marienlyst, Brandengen og Tangen – 4 deltakere 

8 Bragernes og Øren – 27 deltakere 

9 Skoger, Åskollen og Nesbygda – 13 deltakere 

10 Svelvik sentrum, Ebbestad og Berger – 24 deltakere 

 
PlanPodden, en podkast av og for ungdom  

Ungdom fra ungdomsrådet, Drammen videregående skole, Åssiden videregående skole og Marienlyst 
ungdomsskole inngikk samarbeid om produksjon av en «kommuneplan-podcast» av og for ungdom. 
 
Fire ordinære episoder tilknyttet hvert sitt politikkområde samt introduksjonsepisode ble publisert i 
løpet av medvirkningsperioden. De ulike sendingene kan høres på nettsiden 

https://anchor.fm/planpodden 

 
Drammen vgs. utarbeidet undervisningsopplegg til episodene om «god oppvekst og godt liv» og 
«mangfold og inkludering» samt introduksjonsepisoden. Undervisningsopplegget ble gjennomført på 
Drammen vgs. og Marienlyst ungdomsskole i uke 7. Drammen vgs. oppfordret i tillegg elevene til å gi 
innspill til andre episoder, særlig til episoden om klima og miljø i forbindelse med miljøuka i uke 8. 
Det er kommet flest innspill til de to politikkområdene som det var laget undervisningsopplegg til.  
 
Oversikt over antall avspillinger, antall innspill og antall elever pr. politikkområde 

Politikkområde  Antall avspillinger  Antall innspill Antall elever 

Introduksjon (m/visjon) 59 - - 

God oppvekst og godt liv 64 101 273 

Mangfold og inkludering 63 77 220 

Klima- og miljøvennlig utvikling 20 45 124 

Attraktive byer og tettsteder 33 24 63 

Omstillingsdyktig næringsliv - 6 18 

Deltakende innbyggere  - 2 5 

Totalt  240* 255 703** 

* Tallet reflekterer ikke hvor mange som faktisk har hørt på podkasten, da elevene som fulgte 
undervisningsopplegg hørte på episodene. 
** Samme elever eller grupper kan ha levert flere innspill. Det jobbes med å innhente eksakte tall.   
 

Dialogmøter 

Det ble gjennomført dialogmøter mellom politisk styringsgruppe og enkelte næringslivsaktører, 

foreninger og paraplyorganisasjoner 4.2.21. Inviterte foreninger kunne komme med innspill og stille 

spørsmål direkte til politikere i møte. Dialogmøtene ble gjennomført på teams, og ordfører var vert.  

https://anchor.fm/planpodden
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Inviterte foreninger hadde i forkant fått oversendt politisk arbeidsgruppes forslag til visjon, 

hovedmål, delmål og arealpolitiske prinsipper.  

Totalt deltok 15 organisasjoner på dialogmøtene, av disse er det 11 som har sendt inn innspill skriftlig 

i etterkant.  

Videre prosess   
Denne medvirkningsrapporten vil sammen med sammenstilling av alle innspill (rådata) oversendes 

politisk arbeidsgruppe i uke 9 for videre behandling. Politikerne vil i tiden frem til juni jobbe frem et 

planforslag som legges ut på høring i perioden 21. juni til 3. september. Kommunestyret har gjennom 

planprogrammet vedtatt opplegg for medvirkning i høringsperioden, og innbyggere, lag/foreninger 

samt næringsliv vil på nytt inviteres til å komme med innspill. Kommuneplanens samfunnsdel blir 

endelig behandlet i november 2021.   

Evaluering  

Administrasjonen vil evaluere arbeidet med medvirkningsaktivitetene som er gjennomført for videre 

læring. Kommunestyrets mål om å skape samfunnsdebatt, engasjement og økt planforståelse vil 

blant annet legges til grunn. Innbyggere og andre ble oppfordret til å gi tilbakemeldinger på selve 

gjennomføringen av medvirkningsaktivitetene, dette tas med i det videre arbeidet.  

 

 


