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Politisk arbeidsverksted 

13.04.21 

 

Oppsummering - skriftlige innspill 

 

God oppvekst og godt liv 

Strategier – forslag arbeidsgruppen Strategier – innspill fra arbeidsverkstedet 
Delmål A 

A1. Systematisk forebygging av utenforskap og 
       passivitet både blant unge og eldre. 
A2. Utvikler gode og tilgjengelige 
       lavterskeltilbud for alle. 
A3. Jobber tverrfaglig med tiltak som utjevner  
       forskjeller blant barn og unge. 
A4. Skaper trygge barnehage- og skolemiljø som 
       sikrer at barn og unge blir sett og fulgt opp. 

A4: endre til «... at barn og unge blir ivaretatt, 

verdsatt og fulgt opp. 

A4: skaper trygge barnehage- oh skolemiljø 

som sikrer at barn og unge blir sett, hørt, fulgt 

opp og tatt på alvor 

Delmål B 

B1.  Utvikler kompetanse og sikrer nødvendig  
        kapasitet i tjenestene. 
B2.  Legger til rette for stor grad av nærhet til 
        tjenestetilbudet. 
B3.  Søker kunnskap om og har en aktiv dialog  
        med brukerne  
        om deres behov. 
B4.  Sikrer tilgjengelig og lett forståelig  
        informasjon om tjenestene. 

B1; …. nødvendig kapasitet i tjenestene 

B2: Jobbe for å gi innbyggerne størst mulig 

grad av nærhet til tjenestetilbudet. 

B3: stryke første «om» 

B4: endre til «... informasjon til brukerne om 

tjenestene» 

Delmål C  

C1.  Legger til rette for nærhet og tilgjengelighet  
        til aktivitetstilbudene ved bruk av  
        nærliggende lokaler og arealer. 
C2.  Utvikler aktivitetstilbud i samarbeid med  
        frivilligheten. 
C3.  Sikrer at alle med nedsatt funksjonsevne  
        har et godt og variert aktivitetstilbud. 

C1: Etablere attraktive... møteplasser mellom 

kommune, næringsliv og politikere 

C2 Endre til 

Utvikler aktivitetstilbud i samarbeid med 

frivillighet, idrett, kultur og friluftsliv. 

C3 Endre til 

Sikrer at alle med nedsatt funksjonsevne har 

et godt og variert aktivitetstilbud som er 

tilgjengelig og tilpasset for alle typer 

funksjonsnedsettelser. 
Delmål D  

D1.  Legger til rette for gode og tilgjengelige  
        møteplasser i nærmiljøet i samarbeid med  
        frivillige lag og foreninger. 
D2.  Utvikler og legger til rette for gode og 
        trygge samferdselsløsninger.  
D3.  Utvikler trygge skoleveier. 
D4.  Styrker samarbeidet mellom politiet, lag og 
        foreninger og andre lokale ressurser for å 
        skape trygge nærmiljøer. 

D3 Endre til 

Utvikler trygge skoleveier for alle skolebarn i 

kommunen 

Delmål 4.1 D og 4.4.c er nesten identiske og 

har også tilnærmet likelydende strategier. 
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Omstillingsdyktig næringsliv 

Strategier – forslag arbeidsgruppen Strategier – innspill fra arbeidsverkstedet 
Delmål A 

A1.  Legger til rette for variert  
        næringsvirksomhet gjennom en 
        mangfoldig arealstrategi. 
A2.  Utnytter og markedsfører Drammens  
        fortrinn og sentrale plassering på 
        Østlandet. 
A3.  Stimulerer utdanningsinstitusjonene til å  
        utvikle utdanningstilbudene og 
        entreprenørskap, for å sikre 
        bredden i kvalifisert arbeidskraft.  
A4.  Legger til rette for etablering av  
        næringsklynger gjennom samarbeid  
        mellom Universitetet i Sørøst-Norge,  
        sykehuset og næringslivet. 

A1: Arealstrategien skal legge tilrette for 

variert næringsvirksomhet 

 

 

Delmål B 

B1.  Sikrer kompetanse, kontinuitet og god 
        framdrift.   
B2.  Arbeider for god samhandling mellom 
        næringsliv, politikk og administrasjon. 
B3.  Møter næringslivet med velvilje,  
        serviceinnstilling og  
        effektiv saksbehandling. 
B4.  Er imøtekommende overfor nye næringer 
        og nye næringsklynger.   

 

Delmål C 

C1.  Etablerer attraktive fysiske og digitale  
        møteplasser mellom kommune og 
        næringsliv.  
C2.  Bygger kultur for nytenkning, digitalisering 
        og tilpasningsdyktighet.  
C3.  Søker å foreta innkjøp i størst mulig grad 
        lokalt. 

C1: Etablere attraktive... møteplasser mellom 

kommune, næringsliv og politikere 

 

Delmål D 

D1.  Etterspør tjenester med krav til lave  
        klimaavtrykk.  
D2.  Er imøtekommende og oppmuntrer 
        bedrifter til å velge bærekraftige løsninger.  
D3.  Stimulerer kompetanseutvikling, 
        innovasjon og grønt skifte gjennom egne 
        virksomheter og bedrifter, rådgivning og  
        dialog med næringslivet. 

 

Generelt 

 Innspill: 4.3 Omstillingsdyktig næringssentrum: 

Bør delmål A i 4.4 flyttes til 4.3? Og 4.4 handle 

om andre bokvaliteter? 
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Attraktive byer og tettsteder 

Strategier – forslag arbeidsgruppen Strategier – innspill fra arbeidsverkstedet 
Delmål A 

A1.  Bruker Drammens fortrinn og unike  
        plassering sentralt på Østlandet.  
A2.  Utvikler og styrker Drammen bys rolle og 
        betydning lokalt og regionalt. 
A3.  Spiller på mangfoldet i kommunen og  
        kommunedelenes særpreg og ulikheter. 
A4.  Skaper forutsigbare rammebetingelser for 
        næringslivet gjennom en aktiv  
        tilrettelegging. 

 

 

Delmål B  

B1.  Bevarer og legger til rette for bruk av lokale  
        og naturgitte rekreasjonsmuligheter 
B2.  Styrker samarbeidet med frivilligheten i  
        utviklingen av rekreasjonstilbudene. 
B3.  Jobber for god og enkel tilgjengelighet til 
        elv, fjord og skog.   
B4.  Skaper og utvikler attraktive uteområder i  
       form av grøntkorridorer. 

B1: bevarer og legger til rette for bruk av 

lokale og naturgitte rekreasjonsmuligheter, og 

sikrer god og oppdatert informasjon om 

friluftsarealer 

B Nye foreslåtte punkter: 

- Planlegger i fremtiden ut fra et prinsipp om 

at alle innbyggere skal ha tilgang til nærnatur. 

- Legger til rette for økt bruk av nærnatur i 

helsefremmende arbeid. 
Delmål C  

C1.  Legger til rette for et mangfold av  
        boligtyper i alle kommunedelene. 
C2.  Styrker lokal trygghet gjennom aktivt 
        samarbeid mellom kommunen, politiet,  
        innbyggerne, lag og foreninger. 
C3.  Skaper trygge trafikale forhold i  
        boområdene. 

C1 Nytt foreslått punkt: 

- Jobber for at alle typer bomiljøer i 

kommunen skal ha god tilgang på de samme 

basistilbudene for unge og eldre. 

 

Delmål D  

D1.  Styrker samarbeidet med frivilligheten om  
        utviklingen av et bredt kultur og 
        aktivitetstilbud i hele kommunen.   
D2.  Videreutvikler posisjonen som kultursenter 
        i regionen. 
D3.  Utvikler idretts- og kulturarenaer i  
        samarbeid med idrettsrådet og kulturrådet. 

D1: styrker samarbeidet med både 

frivilligheten og profesjonelle aktører om 

utviklingen av et bredt kultur- og 

aktivitetstilbud i hele kommunen 

D2 Nytt foreslått punkt: 

- Jobbe for at alle innbyggere skal kunne både 

oppleve og delta i kultur og aktiviteter som 

publikummere og utøvere.  

D3 Endre til:  

Utvikle idretts- og kulturarenaer og 

virkemidler i samarbeid med Idrettsrådet, 

Kulturrådet og Friluftsforum. 

D3. “Utvikler idretts- og kulturarenaer samt 

rekreasjonsområder i samarbeid med 

idrettsrådet, kulturrådet og friluftsforum.“ 

Nytt punkt: 

Jobber for at alle tar del i arbeidsliv, frivillighet 

og lokalsamfunn gjennom aktiv og 
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oppsøkende rekruttering mot alle miljøer og 

målgrupper. 
Generelt 

 Innspill: 4.3 Omstillingsdyktig næringssentrum: 

Bør delmål A i 4.4 flyttes til 4.3? Og 4.4 handle 

om andre bokvaliteter? 

 
 

 

Mangfold og inkludering 

Strategier – forslag arbeidsgruppen Strategier – innspill fra arbeidsverkstedet 
Delmål A 

A1.  Jobber aktivt med holdningsskapende  
        arbeid som fremmer inkludering og  
        respekt, og motarbeider diskriminering og 
        mobbing.  
A2.  Legger til rette for et bredt, likeverdig og  
        inkluderende tilbud til alle aldersgrupper i  
        alle kommunedeler. 
A3.  Kommunens arealer gjøres tilgjengelige for  
        åpne arrangementer. 

A1: endre til «... fremmer inkludering, respekt 

og toleranse, og bekjemper mobbing, 

diskriminering og hverdagsrasisme» 

 

Delmål B  

B1.  Jobber for at alle skal ha mulighet til lønnet  
        arbeid. 
B2.  Oppmuntrer og legger til rette for at alle  
        skal ta utdanning og utnytte sine ressurser. 
B3.  Bistår foreldre med økonomisk planlegging. 

 

Delmål C  

C1.  Legger til rette for at alle får like muligheter  
        i arbeidslivet 
C2.  Kunnskap om entreprenørskap gjøres  
        tilgjengelig for personer med ulik kulturell  
        og språklig bakgrunn 
C3.  Legger til rette for livslang læring 

C4: tilrettelegge for flere arbeidsplasser i det 

lokale næringslivet 

 

Delmål D  

D1.  Legger til rette for at alle får bidratt med  
        sin kompetanse og evne  
D2.  Er en god rollemodell for inkludering og  
        integrering. 

Nytt punkt D3: «Legger til rette for økt 

mangfoldskompetanse og mangfoldsledelse» 

 

 

 

Deltakende innbyggere 

Strategier – forslag arbeidsgruppen Strategier – innspill arbeidsverkstedet 
Delmål A 

A1.  Tilstreber å være nær, åpen og tilgjengelig  
        for innbyggerne. 
A2.  Informasjon om hvordan man kan påvirke  

A3; “Legger til rette for at alle kan medvirke 

så tidlig som mulig i prosesser.” 
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        utviklingen i kommunen er lett tilgjengelig. 
A3.  Legger til rette for at alle kan medvirke. 
A4.  Styrker den lokaldemokratiske  
        kompetansen. 

A - nytt punkt/bakes inn: legger til rette for at 

innspill fra lokaldemokratiet blir ivaretatt i 

videre politisk behandling 

Delmål B  

B1.  Spiller på lag med frivilligheten og er en god  
        og forutsigbar støttespiller. 
B2.  Sørger for lett tilgjengelige  
        tilskuddsordninger.  
B3.  Legger til rette og fungerer som døråpner  
        der det tas initiativ fra frivilligheten. 

B2 Endre til: 

Sikre frivilligheten tilgang på 

tilskuddsordninger som er lette å søke om – 

lette å få – lette å rapportere på. 

Delmål C  

C1.  Stimulerer til engasjement og involvere  
        innbyggerne i utviklingen av tjenestene.   
C2.  Legger til rette for møteplasser og dialog  
        mellom innbyggere og politikere. 
C3.  Oppmuntrer innbyggerne til engasjement  
        og deltakelse i stedsutviklingen.  

 

 

Klima og miljøvennlig utvikling 

Strategier – forslag arbeidsgruppen Strategier – innspill fra arbeidsverkstedet 
Delmål A 

A1.  Legger til rette for økt bruk av gange, sykkel 
        og kollektiv og ikke økt privatbiltransport. 
A2.  Fortetter arealene i sentrumsområdene,  
        langs kollektivårer og ved knutepunkter. 
A3.  Legger til rette for mer bærekraftig bygge- 
        og anleggsvirksomhet. 
A4.  Reduserer utslippene gjennom offentlige 
        anskaffelser og stiller miljøkrav i  
        reguleringsprosesser. 

A1: endre til «... kollektivtransport og 

reduserer privatbiltransport» 

A1. Legge til rette for riktig miks av gange, 

sykkel, kollektiv og privatbiltransport. A2 

strykes i sin helhet. C4 strykes. D2. Øke 

andelen grønne områder . Resten av 

setningen strykes. 

A3: legger til rette for og setter krav til mer 

bærekraftig bygge- og anleggsvirksomhet 

Ønsker å fjerne punkt A2 
Delmål B  

B1.  Prioriterer arbeid med sikring mot flom,  
        ras/kvikkleire  iutsatte områder. 
B2.  Åpner bekkeløp og utnytter de bynære 
        grøntområdene grøntområdene gjennom 
        økt beplantning. 
B3.  Bevarer myr og andre områder som tåler å  
        ta imot vann og fukt. 

B2 ønskes supplert med fokus også på trær, 

bevaring og nyplanting av trær.  

 

B3: bevarer myr og andre områder som binder 

karbon og som tåler å ta i mot vann og fukt 

B3. Ønsker at punktet skal lyde: Bevarer 

områder som tåler å ta imot vann og fukt. 

Endring av B3. «Bevarer myr og andre 

økosystemer som tåler å ta imot 

vann og fukt og lagrer karbon.» 

Nytt punkt B4. «Ivaretar blågrønne faktorer i 

utviklingen av nye arealer.» 
Delmål C  

C1.  Legger til rette for økt kildesortering og 
        resirkulering.  
C2.  Legger til rette for økt ombruk og redusert 

C3 Vurdere å dele opp i to punkter. Dersom 

det skal utvikles handlingsplaner for å nå 

dette målet så spriker det ganske kraftig fra å 
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        forbruk.  
C3.  Legger til rette for økt bruk av fornybar 
        energi, bærekraftig matproduksjon og 
        redusert matsvinn.  
C4.  Bruker kommunens rolle overfor andre  
        aktører og koordinerer, iverksetter og  
        stiller krav til næringsliv og innbyggere. 

jobbe for fornybar energi til redusert 

matsvinn. Kan bli vanskelig å lage gode planer 

for å oppnå siden virkemidlene er høyst ulike. 

 

Ett nytt punkt på C – erstatter punkt D3 som vi 

ønsker slettet under D (vi mener avfall hører 

hjemme i sirkulærtankegang) 

- Jobber etter et prinsipp om at alt avfall er 

ressurser på avveie som kan brukes på nytt, 

men reduserer mengden ikke-gjenbrukbart 

avfall og sikrer trygg håndtering av 

forurensede masser.» 

Punk 4 c: Viktig at kommunen er forbilde... 
Delmål D  

D1.  Reduserer støy og luftforurensing. 
D2.  Øker andelen grønne områder ved å  
       fortette fremfor å bygge ned grønne  
        områder.  
D3.  Reduserer avfallsmengder og sikrer trygg  
        Håndtering av forurensede masser.  
D4.  Oppretter og videreutvikler grønne  
        korridorer mellom elva og marka.  

4.2 - Delmål: Legge til ordet «fjord». Strategi 

D1: Fjerne ordet «luft» slik at det også gjelder 

forurensning til vann. Strategi D4: Legge til 

«fjorden». 

D1 Endre til: 

- Reduserer uønsket støy og luftforurensning 

D2 Nytt punkt:  

-Jobbe etter et prinsipp om at nedbygging av 

natur skal erstattes med arealer som har 

tilsvarende kvaliteter et annet sted i 

kommunen. 

D2, ønskes supplert med fokus også på trær, 

bevaring og nyplanting av trær.  

Tillegg på D2 og dyrkbar mark. 
 

 

Arealpolitiske strategier 

Prinsipper – forslag arbeidsgruppen Prinsipper – innspill fra arbeidsverkstedet 
Tema - Samferdsel og samordnet areal- og transportplanlegging 
 

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

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

 Hensynta bruk av nødvendige 
transportformer for å sikre 
fremkommelighet i sentrumsområdene 

 Legge til rette for bærekraftig bolig-, 
nærings- og transportutvikling som 
bidrar til reduksjon av 
klimagassutslippene 
 

Legge til på kulepunkt tre: , dette inkluderer å 

sikre god fremkommelighet for personer med 

funksjonsnedsettelser. 

 

Kulepunkt 4 endres til: Legge til rette for 

bærekraftig bolig-, nærings- og 

transportutvikling 
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Tema - Bolig og boligbygging 

 Målsetting om fortetting av 
boligbyggingen i sentrumsområder. 

 Unngå større utbygginger i områder 
uten etablert infrastruktur. 

 Sikre lokal variert boligsammensetning. 

 Legge til rette for boligbygging som 
sikrer sosial bærekraft i boområder og 
nærmiljøer. 

Skrive inn ved kulepunkt 1 under bolig og 

boligbygging. " og langs kollektivtraseer." 

Kulepunkt 1,2 og 4 strykes 

 

 

Tema - Næringsutvikling og næringsarealer 

 Sikre tilstrekkelige og egnede arealer til 
eksisterende næring og nyetableringer. 

 Legge til rette for et variert næringsliv i 
kommunen ved å vektlegge 
sammenhengen mellom næring og det 
enkelte steds potensiale. 

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

 Legge til rette for arealformål som gir 
fleksibilitet til å møte strukturelle 
forandringer i arbeids- og næringslivet. 

Få gjerne inn noe om samarbeid med 

omkringliggende kommuner 

 

Tema - Grøntarealer og natur 

 Sikre sammenhengende grøntarealer og 
natur for ivaretakelse av 
naturkvaliteter, naturmangfold på land 
og sjø, landbruksarealer og 
kulturlandskap. 

 Sikre tilgang til og tilføre friluftsområder 
og nærliggende grøntarealer. 

 Bevare dyrka og dyrkbar jord og hindre 
nedbygging. 

nye punkter: 

- Planlegger for fremtiden ut fra et prinsipp 

om at alle innbyggere skal ha trygg tilgang til 

nærnatur 

- Planlegger ut fra et prinsipp om at 

nedbygging av natur skal erstattes med 

arealer som har tilsvarende kvaliteter et annet 

sted i kommunen. 

 

Tema - Utvikling av bysentrum, tettsteder og.. 

 Prioritere utvikling av Drammen som 
regionhovedstad og sikre utvikling i 
Mjøndalen/Krokstadelva og Svelvik som 
mindre by- og sentrumsområder.  

 Sikre utvikling i eksisterende tettsteds- 
og senterstruktur i kommunedelene, 
basert på det enkelte steds kvaliteter.  

 Sikre tilgang til arenaer for idrett, kultur 
og aktivitet. 

 Utviklingen skal bygge på eksisterende 
stedsidentitet og særpreg og sikre vern 
av kulturmiljøer og kulturminner. 

 

 


