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Samlet program for planlegging i Drammen kommune 
Tabellen nedenfor viser samlet program for prioritering av planarbeid i Drammen kommune 2020-

2024. Planoppgaver som er vist i kolonne 2022-2024 er forutsatt prioritert nærmere av 

kommunestyret i forbindelse med vedtak av handlings- og økonomiplanen 2022-2025. 

For planoppgaver som er merket med* vil temaet (evt. etter strategiske drøftinger knyttet til 

budsjettforberedende prosess og handlingsplanarbeid våren 2020) inngå i strategisk samordning i 

samfunnsdelen, og i oppfølgende planer senere. Vedtakstidspunkt vil derfor måtte fastsettes da. 

Vi legger til grunn følgende begrepsbruk/definisjoner (jfr. beskrivelse av kommunens plansystem s.9)  

• Kunnskapsgrunnlag: drøfte og belyse en sak innenfor enkelte fagområder som er viktig for 
utvikling av kommunen, uten at det knyttes til forslag til mål, strategier eller tiltak.  

• Strategi: er mer overordnet enn temaplaner og har ikke tiltak   

• Temaplan: skal både ha mål og tiltak, og kan ha strategier og/eller satsingsområder  

• Handlingsplan: er en plan som bare omhandler tiltak for oppfølging av en vedtatt strategi 
eller plan, eller deler av disse. Kan også gjelde oppfølging av samfunnsområder klarlagt 
gjennom politiske vedtak eller andre overordnede føringer.   

Løpenummer på planoppgavene er fra høringsutkast til planstrategi er vist i parantes (for 

gjenkjennelse), løpenummer har ikke betydning for rekkefølge på gjennomføring av planprosessene.  

Nr. Navn på planoppgave Prioritering:  
Oppstart: O, vedtak: V 

Ansvar/ 
Kommentar: 

2020 - 2021 2022-2024 

 Kommuneplan Drammen 2021-
2040 
Utarbeides i to trinn: 
1. Samfunnsdelen 

 
2. Arealdelen 
 

 
 
 
1. O: 2020    

V: 2021 
2. 0: 2021 

 
 
 
 
 
2. V: 2022 

 
 
 

 ØVRIG PLANARBEID:    
1 Handlingsplan utvikling og bruk 

av skole- og barnehagebygg 
(inkl. barnehage- og skolebehov, 
elevinntaksordninger mv.) 
Kunnskapsgrunnlag juni 2020 

O: 2020 
V: 2020 

 Nødvendig 
harmoniserings-
oppgave 

2. 
 
(5) 

Handlingsplan kapasitet, 
utvikling og bruk av 
omsorgsbygg (institusjoner + 
boliger for helse og omsorg) 
Kunnskapsgrunnlag mai 2020 

O:2020 
V: 2020 

 Nødvendig 
harmoniserings-
oppgave 

3. 
 
(7) 

Handlingsplan for utvikling av 
anlegg for fysisk aktivitet, idrett 
og friluftsliv 
Med utgangspunkt i de tre 
tidligere kommunenes planer i 
2020. Miljøhensyn – kunstgress 
tas inn i handlingsplanen (og 
utgår som egen planoppgave) 

O/V: 2020 
 

 Årlig, forutsetning 
for spillemidler 
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4. 
 
(14) 

Handlingsplan kapasitet, 
utvikling og bruk av formålsbygg 
for kultur  
 

O: 2020 
V: er avhengig 
av prosess/ 
omfang, 
fastsettes ved 
oppstart. 

 Nødvendig 
harmoniserings-
oppgave 

5. 
 
(3) 

Temaplan for kvalitet og innhold 
i tjenester knyttet til oppvekst 
og læringsløp 

 Avklares i øk.pl / 
handlingsdel 
2022-2025 

 

6. Temaplan kvalitet og innhold i 
tjenester helse og omsorg 

 Avklares i øk.pl / 
handlingsdel 
2022-2025 

 

7. 
 
(15) 

Temaplan kvalitet og innhold i 
kultursektorens tjenester for 
utvikling av kommunens kunst- 
og kulturliv. 

 Avklares i øk.pl / 
handlingsdel 
2022-2025 

 

8. 
 
 

Temaplan kvalitet og innhold i 
tekniske tjenester  
 
 

 Avklares i øk.pl / 
handlingsdel 
2022-2025 

Påpekt uteglemt 
da planstrategi 
var sendt til 
behandling 

9. 
 
(4) 

Temaplan boligutvikling 
(mangfold, aktører, virkemidler, 
tredje boligsektor) 
 
 

O: 2020 
V: er avhengig 
av prosess/ 
omfang, 
fastsettes ved 
oppstart. 

 Politisk bestilt ved 
behandling av 
Øk.pl. 2020-2024 

10. 
 
(25) 

*Klimaregnskap 
*Klimastrategi:  
 
*Temaplan klima og miljø, med 
indikatorer/tiltak som supplerer 
kommuneplan/ økonomiplan og 
inkluderer tiltaksplan for 
pollinerende insekter. 
 

O: 2020 – før, 
til og etter 
samfunnsdel 

 
 
 
Avklares i øk.pl / 
handlingsdel 
2022-2025 

Politisk bestilt ved 
behandling av 
Øk.pl. 2020-2024. 
I kursiv: tillegg 
ref. vedtak 
v/formannskapets 
behandling av 
planstrategi 
13.02.2020 

11. 
 
(16) 

Handlingsplan Områdesatsing  
Strømsø 2030 

 
O/V: 2020 
 

Avklares i øk.pl / 
handlingsdel 
2022-2025 

Politisk bestilt ved 
behandling av 
Øk.pl. 2020-2024 
Oppfølging av sak 
43/20 

12. 
 
 

Temaplan kulturminner og 
kulturmiljø 
 
 

 Avklares i øk.pl / 
handlingsdel 
2022-2025 

Ble påpekt 
uteglemt da 
planstrategi var 
sendt på høring 

13. 
 
(11) 

Temaplan naturmangfold og  
naturrestaurering 

 Avklares i øk.pl / 
handlingsdel 
2022-2025 

 

14. 
 
(12) 

Temaplan landbruksnæring, 
jordvern, evt. egen matjordplan 
ref. høringsuttalelse fra 
Fylkesmannen i Oslo og Viken 

 Avklares i øk.pl / 
handlingsdel 
2022-2025 
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15. 
 
(10) 

Temaplan aktivitet og arenaer. 
Som oppfølging av 
kommuneplanens samfunnsdel 
utvikles en egen plan for 
kommunens samarbeid med 
frivillige organisasjoner om 
samarbeid om utvikling av 
aktivitetsarenaer og 
aktivitetstilbud – etter modell av 
«Temaplan idrett, fysisk aktivitet 
og friluftsliv» i tidligere 
Drammen kommune, utvidet til 
også å omfatte kulturaktivitet og 
egenorganisert aktivitet. 

 Avklares i øk.pl / 
handlingsdel 
2022-2025 

 

16. 
(17) 

Handlingsplan sykkel O/V: 2020 
 

 Politisk bestilt v/ 
Øk.pl. 2020-2024 

17. 
 
(18) 

Handlingsplan ladeinfrastruktur 
for el-biler 

O/V: 2020 
 

 Politisk bestilt ved 
behandling av 
Øk.pl. 2020-2024 

18. 
 
(19) 

Handlingsplan trygge skoleveier O/V: 2020  Politisk bestilt ved 
behandling av 
Øk.pl. 2020-2024 

19. 
(20) 

Handlingsplan bruk av solenergi O/V: 2020  Politisk bestilt v/ 
Øk.pl. 2020-2024 

20. 
 
(22) 

Temaplan utvikling møteplasser, 
gatebruk, offentlige rom 

 Avklares i øk.pl / 
handlingsdel 
2022-2025 

 

21. 
 
(23) 

Temaplan overvannshåndtering 
og flom 

 Avklares i øk.pl / 
handlingsdel 
2022-2025 

 

22.  
 
(24) 

Temaplan for kommunal 
infrastruktur (VVA) 

 Avklares i øk.pl / 
handlingsdel 
2022-2025 

 

23. 
 
(27) 

Temaplan: Strategisk 
næringsplan 
 

 Avklares i øk.pl / 
handlingsdel 
2022-2025 

Politisk bestilt ved 
behandling av 
Øk.pl. 2020-2024 

24. 
 
(28) 

*Temaplan innovasjon og 
digitalisering 

O: 2020 –
innspill til 
samfunnsdel 

Avklares i øk.pl / 
handlingsdel 
2022-2025 

 

25. 
 
(30) 

*Handlingsplan mot 
barnefattigdom 
 

O: 2020 –
innspill til 
samfunnsdel 

Avklares i øk.pl / 
handlingsdel 
2022-2025 

Politisk bestilt v/ 
øk.plan 2020 
Oppfølging av sak 
53/20 

26. 
 
(31) 

Temaplan: Levekår og 
inkludering 
(NB- underliggende faktorer som 
må påvirkes er arbeid, bolig, 
kvalifisering, helse) 

 Avklares i øk.pl / 
handlingsdel 
2022-2025 

 

27. Handlingsplan for 
arrangementsgjennomføring i 
Drammen 
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Utgår som egen planoppgave: 

(2) Tiltak mot barnefattigdom 
1. Gratisordninger SFO/AKS, 

bhg., Kulturskole. 
2. Gjennomgang eksisterende 

tiltak 
Utgår som planoppgaver: 
politiske saker mai 2020 

 
1. O/V: 2020 
 
2. O/V: 2020 

 
 
 

Politisk bestilt ved 
behandling av 
Øk.pl. 2020-2024 
 

(8) Handlingsplan for sikkerhet og 
beredskap ved arrangementer 
Arrangementsveileder og 
veileder sikkerhet og beredskap 
to separate politiske saker, ikke 
handlingsplan. 

O/V: 2020 
 

 Nødvendig 
harmoniserings-
oppgave 

(9) Handlingsplan naturrestaurering 
Sak om rewilding til HU juni 2020 
(Temaplan naturmangfold og 
naturrestaurering opprettholdt 
som egen planoppgave nr.11). 

O/V: 2020 
 

 Politisk bestilt ved 
behandling av 
Øk.pl. 2020-2024 

(13) *Temaplan samarbeid frivillige 
Utgår som egen temaplan.  
«Frivilligpolitisk plattform» dvs. 
strategi/system for 
videreutvikling av ulike typer 
samarbeid med frivillige 
behandles som egen strategisk 
sak til kommunestyret etter 
vedtatt samfunnsdel. 

   

(21) Handlingsplan miljø – kunstgress 
Utgår som egen planoppgave, 
tas inn i: «Handlingsplan for 
utvikling av anlegg for fysisk 
aktivitet, idrett og friluftsliv» 

  Politisk bestilt ved 
behandling av 
Øk.pl. 2020-2024 

(26) Temaplan samfunnssikkerhet 
Utgår som temaplan: overordnet 
beredskapsplan vedtatt 
administrativt nov. 2019. 
Helhetlig ROS-analyse behandlet 
politisk mai 2020 inngår i 
kunnskapsgrunnlag samfunnsdel  

   

(29) Temaplan folkehelse 
Kunnskapsgrunnlag folkehelse 
og levekår (sept. 2020) 

O: 2020 –
innspill til 
samfunnsdel 

  

 

 




