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Innledning 
I Drammen skal vi utvikle kommunen sammen med innbyggere, frivillige 
organisasjoner, næringsliv og andre aktører. Vi sier derfor at Drammen 
kommune hviler på tre bærebjelker: Et sterkt deltakerdemokrati gjennom 
aktiv innbyggermedvirkning, tjenester nær innbyggerne og en offensiv 
stedsutvikling som skaper attraktive lokalsamfunn. 

I temaplanene for tekniske tjenester, kunst og kulturlivet, oppvekst 
og læringsløp og helse, sosial og omsorg er det valgt ut fre felles 
satsinger; folkehelse og livsmestring, på lag med frivilligheten, levekår og 
nærmiljøutvikling.  Disse satsingene angår alle temaplanene og her skal 
kommunens ulike tjenesteområder jobbe sammen for å nå felles mål. De 
ulike tiltakene skal samlet bidra til satsingen og vil, på ulik måte og i ulik 
grad angå mange tjenester og områder i kommunen. 

Gjennom kommuneplanens samfunnsdel har kommunestyret gitt 
viktige styringssignaler til denne temaplanen. Satsingene og tiltakene 
i temaplanen bygger på mål og strategier fra kommuneplanens 
samfunnsdel. Temaplanen har en tidshorisont fram mot 2030, altså 
om lag halvparten av varigheten til kommuneplanens samfunnsdel. I 
temaplanene konkretiseres hvilke satsinger og tiltak kommunen skal 
jobbe med og hva som skal prioriteres i perioden fram mot 2030. 

Til grunn for arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel ligger FNs 17 
bærekraftsmål. FNs bærekraftsmål er et globalt rammeverk for å utrydde 

fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene. 
FNs bærekraftsmål henger nøye sammen med oppfyllelse 

«Satsingene og tiltakene i av menneskerettighetene, herunder konvensjonen om 
funksjonshemmedes rettigheter (CRPD) som er et sentralt temaplanen bygger på mål og 
verdimessig fundament for kommunens tjenester. 

strategier fra kommuneplanens 
Temaplanen har blitt til i samspill mellom det politiske samfunnsdel. Temaplanen har en hovedutvalget og administrasjonen i kommunen. Ansatte 

tidshorisont fram mot 2030» i tjenestene, ledere og tillitsvalgte har siden høsten 2021 
arbeidet med å få fram viktige satsinger for perioden fram 
mot 2030 og hvilke tiltak som skal gjennomføres i perioden. 

Det har også vært gjennomført tidlig innspillsrunde med foreldre i 
barnehage og skole gjennom møte med «Sammen om Drammensskolen» 
og «Sammen om kommunale barnehager». 

Temaplanen har vært på offentlig høring i Drammenssamfunnet. I tillegg 
er det i høringsperioden også gitt innspill via høringsaktiviteter som 
nærutvalget i kommunedelene har hatt ansvaret for. Innspillene er vurdert 
og hensyntatt der det har vært relevant. 

Temaplanen gjelder for perioden 2022 – 2030. 
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Bakgrunn og føringer 
for planen 
Kommuneplanen er kommunens 
viktigste overordnede og langsiktige 
styringsdokument. Kommuneplanen 
består av en samfunnsdel og en arealdel. 
Samfunnsdelen inneholder kommunens 
visjon og de prioriterte politikkområdene 
med tilhørende mål og strategivalg, samt 
overordnede arealpolitiske føringer for 
kommuneplanens arealdel. 

Kommuneplanen samfunnsdel gjelder 
fram til 2040, men kommunestyret skal 
ta stilling til planen i hver valgperiode. 
Med visjonen «Et godt sted å leve» setter 
kommuneplanens samfunnsdel retning for 
hvordan Drammen kommune skal utvikles i 
årene som kommer. Alle hovedmål, delmål 
og strategier skal bidra til at vi når denne 
visjonen. I tillegg legger verdiene «nær, 
inkluderende og nytenkende» premissene 
for hvordan det skal jobbes. 

Temaplanene gjelder fram til 2030. 
Satsinger og tiltak i temaplanen bygger 
på mål og strategier fra kommuneplanens 
samfunnsdel. 

Temaplanene bygger på det viktige 
prinsippet om at store samfunnsutfordringer 
løses best ved å arbeide på tvers av 
tjenester. Hver plan har i seg fellessatsinger 
hvor ulike fagområder bidrar med sine tiltak 
for å oppnå felles mål. I tillegg har hver 
temaplan sine egne satsinger som gjelder 
for det området planen setter søkelys på. 
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ADMINISTRASJON 
- VELGE TILTAK OG 
UTFØRE 

POLITIKK 
- VELG RETNING 
OG PRIORITERE 

LEDESTJERNEN 

POLITIKK 
- VELG RETNING 
OG PRIORITERE 

Kommuneplanens samfunnsdel 
Visjon, politiske satsingsområder, mål og strategier 

Handlings- og økonomiplan 

Virksomhetsplan 

Reguleringsplan 

Kommuneplanens 
arealdel 

Temaplan Kommunedelplan 

Satsingene og tiltakene i temaplanene 
blir prioritert, konkretisert og fnansiert 
i handlings- og økonomiplanene før de 
blir iverksatt ute i kommunens ulike 
virksomheter og tjenester. 

Temaplanene har blitt utarbeidet 
i tett samspill mellom de politiske 
hovedutvalgene, rådmannen/ 
administrasjonen og tjenestene. 
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Fellessatsinger for 
alle hovedutvalgene 
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Folkehelse og livsmestring 

Satsingen folkehelse og livsmestring er med på å oppfylle fere av målene 
i kommuneplanens samfunnsdel. Folkehelse og livsmestring er viktig i 
arbeidet med god oppvekst og godt liv, attraktive byer og tettsteder, 
trygge og gode bomiljøer og tidlig innsats og forebygging. 

Folkehelsen påvirkes av den enkeltes valg, livsstil og levevaner, men 
også av hvordan kultur, fysiske, sosiale og biologiske miljøforhold, 
utdanning og økonomiske forhold hemmer eller fremmer god helse. 
Målet med folkehelsearbeid er fere leveår med god helse i befolkningen 
og å redusere sosiale helseforskjeller, i tråd med kommunens visjon 
om å skape et godt sted å leve. Kommunens folkehelsearbeid handler 
derfor også om å utjevne sosial ulikhet i helse. I tillegg til helsesektorens 
innsatser, ligger påvirkningsfaktorer for folkehelse i alle kommunens 
tjenesteområder. Utdanning, arbeid, bo- og nærmiljøer, ren luft, fravær av 
støy, gang- og sykkelveier, turstier og friluftsliv, fysisk aktivitet i skolen er 
blant faktorene som påvirker folkehelsen i Drammen. 

Drammen kommune må møte utfordringene med at det er 
«Målet med folkehelsearbeid færre av ungdommene som har tro på at de vil få et godt 

er fere leveår med god helse og lykkelig liv enn i resten av fylket og i landet, andelen 
ungdommer som deltar i organisert idrett eller foreningsliv i befolkningen og å redusere 
er også lavere enn snittet. Det er også noen fere som 

sosiale helseforskjeller» opplever at nærområdet er utrygt. Blant voksne er det 
fere som oppsøker legen på grunn av utfordringer med den 
psykiske helsen. 

Personer med lav inntekt bor ofte i områder med lavere boligpriser. I slike 
områder i bynære strøk er det ofte lavere bokvalitet, mer trafkk og mer 
luftforurensing. Slik er det også i Drammen. 
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Tiltak 
Dette gjør vi Beskrivelse 

Henvisning til 
kommuneplanens samfunnsdel 

Stimulere fere til å gå og sykle til 
skole, fritidsaktiviteter og jobb 

Innebærer blant annet å etablere 
sikre skoleveier og universell 
utforming slik at fest mulig kan delta 
aktivt i samfunnet, og oppmuntre til 
økt fysisk aktivitet. 

Legger til rette for økt bruk av gange, 
sykkel og kollektivtransport og ikke 
økt privatbiltransport 

Ha varierte forebyggende tilbud 
som bidrar til god psykisk og fysisk 
helse for barn, unge,voksne og 
seniorer 

Tilbudene skal bidra til at færre 
får behov for hjelp senere i livet. 
Tilbudene skal være både på gruppe 
og individnivå. 

Systematisk forebygging av 
utenforskap og passivitet både blant 
unge og eldre 

Sikre god luftkvalitet 

Drammen kommune er pålagt av 
Miljødirektoratet å gjennomføre 
en tiltaksutredning for lokal 
luftkvalitet i Drammen kommune, og 
vil på bakgrunn av dette utarbeide 
«Handlingsplan for bedre luftkvalitet i 
Drammen kommune 2022». 

Reduserer støy-, vann- og 
luftforurensing 

Gi systematisk informasjon til 
innbyggerne om hvordan de kan ta 
gode helsevalg 

For at vi, som drammensere, sammen 
skal ta bedre vare på vår egen helse 
og hverandre. 

Drammen satser på tidlig innsats og 
forebygging som ivaretar innbyggerne 

Ved helhetlig tjenesteutvikling 
skal grunnleggende 
rettigheter til personer med 
funksjonsnedsettelse ivaretas 

For å ivareta menneskerettighetene 
bør kommunen jobbe helhetlig 
med tjenesteutvikling for å sikre 
grunnleggende rettigheter for 
personer med funksjonsnedsettelse. 
Vi må øke kunnskap om FN 
konvensjonen om rettighetene 
til mennesker med nedsatt 
funksjonsevne (CRPD) 

Jobber tverrfaglig med tiltak som 
utjevner forskjeller blant barn og 
unge som sikrer at barn og unge blir 
fulgt opp Sikre at alle med nedsatt 
funksjonsevne har et godt og variert 
aktivitetstilbud 

Det er behov for møteplasser og 
aktiviteter med tilpassede innhold, 

Møteplasser og aktivitetstilbudene 
videreutvikles slik at det møter 
innbyggernes interesser og behov 

som ivaretar behov og ikke minst 
interesser til fere målgrupper. 
Målet er å motvirke passivitet og 
tilbaketrekning ved å danne grunnlag 

Utvikler gode og tilgjengelige 
lavterskeltilbud for alle. 

for mestring og nettverksbygging i 
lokalmiljøene. 
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På lag med frivilligheten 

Satsingen på lag med frivilligheten er med på å oppfylle fere av målene i 
kommuneplanens samfunnsdel. Samarbeid med frivillige lag og foreninger 
er helt sentralt for å gi innbyggerne en god oppvekst og godt liv og et 
variert aktivitetstilbud for alle. Hele samfunnet må jobbe sammen for 
å skape godt tilrettelagte og trygge bomiljøer og et bredt kultur- og 
aktivitetstilbud i hele kommunen. 

Frivillighet er en grunnpilar i kommunen, og både lag, foreninger og 
privatpersoner skal stimuleres til å delta i frivillig arbeid. 

Endringer i kommunal sektor og den demografske utviklingen med 
fere eldre gjør at de kommunale tjenestene må spille på lag med 
lokalsamfunnene, frivillige organisasjoner og andre for sammen å kunne gi 
gode tjenester og tilbud i kommunen. Tilbud i regi av frivillige skal være et 
supplement og ikke en erstatning for ordinære kommunale tjenester.  

Nasjonal og lokal kunnskap på frivillighet viser at 
en av de største barrierene for deltakelse i frivillige 

«Frivillighet er en grunnpilar i organisasjoner er kunnskap og kjennskap til behovene. 
kommunen, og både lag, foreninger For kommunen er det viktig å se at ulike typer frivillighet 

krever ulike samarbeidsmodeller. og privatpersoner skal stimuleres til 
å delta i frivillig arbeid.» Satsingen innebærer tiltak som bidrar til systematisk 

samarbeid mellom kommunen og frivillige om treffsikre 
tilbud til hele befolkningen. 
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Tiltak Henvisning til 
Dette gjør vi Beskrivelse kommuneplanens samfunnsdel 

Utvikle samarbeid og avtaler mellom 
kommune og frivilligheten for å få økt 
aktivitet og gode opplevelser 

Gjennom samarbeidsavtaler blir 
det tydelig hva kommunen kan 
forvente av samarbeidet og hva 
samarbeidspartnere kan forvente av 
kommunen. Meningsfulle aktiviteter 
kan være aktivitets- og dagsentre, 
sosiale nettverk og samfunnsnyttig 
aktivitet i lokalmiljøet. Tiltaket skal 
videreutvikle samarbeidet om aktive 
lokalsamfunn til å inkludere fere 
aktører 

Utvikler aktivitetstilbud i samarbeid 
med frivillighet, idrett, kultur og 
friluftsliv 

Eksempelvis gjennom bruk av 
Samarbeide med frivillige 

innbyggeres og nærutvalgenes 
organisasjoner og innbyggere om 

lokalkunnskap til samarbeid om Spiller på lag med frivilligheten og er 
planlegging og drift av utendørs 

drift og utvikling av kommunens en god og forutsigbar støttespiller. 
møteplasser, grøntarealer, strender 

grøntområder og forankring og 
og arealer for trim, rekreasjon og lek 

prioritering av planer og prosjekter. 

Tilrettelegge for at arealer i 
kommunale bygg benyttes etter 
ordinær åpningstid 

Tiltaket skal bidra til at frivillige lag 
og foreninger får tilgang på egnede 
lokaler for sine aktiviteter. 

Legger til rette for nærhet og 
tilgjengelighet til aktivitetstilbudene 
ved bruk av nærliggende lokaler og 
arealer. 

Utvikle en digital plattform med 
oversikt over fritidstilbud, lag 
og foreninger i kommunen som 
er selvbetjent av de som tilbyr 
aktiviteter. 

Informasjon om bredden av 
fritidstilbud samles og gjøres 
tilgjengelig for innbyggere. Dette 
kan bidra til at fere deltar på 
fritidsaktiviteter 

Styrker samarbeidet med 
frivilligheten og profesjonelle aktører 
om utviklingen av et bredt kultur- og 
aktivitetstilbud i hele kommunen 

Utvikle frivilligsentralenes viktige 
funksjon og rolle i nærmiljøene 

Utvikle frivilligsentralenes funksjon 
og rolle i nærmiljøene, slik at den 
får en klarere rolle som formidler 
av kontakt mellom mennesker i 
lokalmiljøet, samordning av frivillig 
innsats som privatpersoner og 
frivillige organisasjoner utfører, og 
som kompetansesenter for frivillighet. 

Styrker samarbeid med frivillighet og 
profesjonelle aktører om utviklingen 
av et bredt kultur- og aktivitetstilbud i 
hele kommunen. 
Fungerer som døråpner der det tas 
initiativ fra frivilligheten. 
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Nærmiljøutvikling 

Satsingen nærmiljøutvikling er med på å oppfylle fere av målene i 
kommuneplanens samfunnsdel. Drammen har en uttalt målsetting om 
å utvikle attraktive byer og tettsteder der innbyggerne skal oppleve 
å ha nærhet til naturen. Kommunen skal legge til rette for deltagende 
innbyggere og innbyggerne skal engasjeres aktivt i tjeneste- og 
stedsutvikling. 

Gode og levende lokalsamfunn er med på å 
fremme livskvalitet i befolkningen. Styrking av «Styrking av nærmiljøkvaliteter, 
nærmiljøkvaliteter, sosial kapital, innbyggerdeltakelse 

sosial kapital, innbyggerdeltakelse og tilgang til fellesskapsressurser er viktige 
og tilgang til fellesskapsressurser er forutsetninger for et godt liv. 

viktige forutsetninger for et godt liv» For å skape trygge og aktive lokalsamfunn skal 
kommunen være en aktiv samarbeidspartner og 
sikre god involvering av frivillige lag og foreninger, 

næringsliv, andre lokale aktører og nærutvalgene. Drammensmodellen 
er etablert og er retningsgivende for all utvikling av lokalsamfunnene. I 
Drammensmodellen er det en tett sammenheng mellom 

1. tjenester nær innbyggerne 

2. medvirkning fra innbyggerne og 

3. stedsutviklingen. 

Trygge nærmiljøer med gode tjenester lokalt utvikles i fellesskap. De 
tre faktorene i modellen er en forutsetning for utviklingen av gode 
lokalsamfunn. 
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Tiltak 
Dette gjør vi Beskrivelse 

Henvisning til 
kommuneplanens samfunnsdel 

Utvikle knutepunktene i 
kommunedelene. 

Knutepunktene utvikles slik at de 
blir en naturlig møteplass mellom 
innbyggerne og kommunen, en arena 
for involvering og medvirkning, og 
et sted der lokale tjenester utvikles 
gjennom nærhet til brukerne 

Oppmuntrer innbyggerne til 
engasjement og deltakelse i 
stedsutviklingen. Tilstreber å 
være nær, åpen og tilgjengelig for 
innbyggerne 

Enkel og forutsigbar kontakt mellom 
kommunen og frivillige og andre 
eksterne samarbeidspartnere 

Mange ønsker å bidra med frivillig 
innsats som et supplement til 
kommunens tjenestetilbud, men 
opplever at det er vanskelig å vite 
hva det er behov for og hvordan de 
kan hjelpe. Det utvikles en ordning/ 
et system for å møte slike initiativ. 
Skaper trygghet i nærmiljøet 

Styrker samarbeid med frivillighet og 
profesjonelle aktører om utviklingen 
av et bredt kultur- og aktivitetstilbud i 
hele kommunen 

Bygge, videreutvikle og drifte 
utendørs møteplasser og arealer for 
trim, rekreasjon og lek 

For å skape aktivitet der folk bor, 
øke fysisk aktivitet og skape sosiale 
møteplasser 

Legger til rette for nærhet og 
tilgjengelig het til aktivitetstilbudene 
ved bruk av nærliggende lokaler og 
arealer 

Stimulere til uorganiserte aktiviteter 
i tilknytning til nærmiljøanlegg 
og andre arealer også tilknyttet 
barnehager og skoler 

Skoler og barnehager er naturlige 
møtepunkt i nærmiljøene. Gode 
nærmiljøanlegg vil føre til positiv 
aktivitet og mestringsopplevelser, 
både i og etter åpningstid i 
barnehager og skoler. 

Legger til rette for nærhet og 
tilgjengelig het til aktivitetstilbudene 
ved bruk av nærliggende lokaler og 
arealer 

Barn og unge medvirker og bidrar til 
utvikling av nærmiljøene 

Dette kan eksempelvis gjøres 
gjennom nye arenaer og verktøy. 
Tiltaket vil stimulere unge til å delta 
aktivt i demokratiske prosesser. 

Oppmuntrer innbyggerne til 
engasjement og deltagelse i 
stedsutviklingen Styrker den 
lokaldemokratiske prosessen. 

Det er behov for kortreiste 
Legge til rette for kulturarenaer og 
varierte arrangement nært der folk 
bor 

fritidskulturaktiviteter og opplevelser. 
Dette med utgangspunkt i 
lokalbefolkningens ressurser og 
behov. 

Spiller på mangfoldet i kommunen 
og kommunedelenes særpreg og 
ulikheter. 
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Levekår 

Satsingen levekår er med på å oppfylle fere av målene i kommuneplanens 
samfunnsdel. Gode levekår påvirker muligheten for å kunne få en god 
oppvekst og leve gode liv. For å bedre levekårene trenger kommunen 
tverrfaglige tiltak som utjevner forskjeller blant barn og unge, og mangfold 

og inkludering der det legges til rette for at alle får like 
muligheter i arbeidslivet og der det jobbes tverrfaglig «Det fnnes ikke et enkelt tiltak som med tiltak som utjevner forskjeller blant barn og unge. 

kan utjevne ulikhetene i levekår, 
Nasjonal og lokal kunnskap viser økende 

men mange ulike tiltak må virke godt levekårsforskjeller i samfunnet. I Drammen er det 
sammen over tid.» store forskjeller mellom ulike områder i kommunen 

i utdanningsnivå, sysselsettingsgrad, inntekt, 
formue og avhengighet av offentlig inntektssikring. 

Drammens befolkning har lik fordeling av utdanningsnivå som landet som 
helhet og andelen med høyere utdanning øker. 

Drammen kommune har levekårsutfordringer særlig knyttet til andel 
barn og unge som lever i husholdninger med vedvarende lavinntekt. 
Økonomien har betydning for samfunnsdeltakelsen og livsvalg, som 
igjen kan knyttes til livskvalitet og egen helse. Andel innbyggere som 
gjennomfører videregående opplæring, er lavere i Drammen enn i Viken 
og Norge som helhet. Gjennomføring av videregående opplæring er 
statistisk sett viktig for å få et godt liv og unngå lavinntekt. Andelen 
personer med lavinntekt er høy i Drammen. 

Det fnnes ikke et enkelt tiltak som kan utjevne ulikhetene i levekår, men 
mange ulike tiltak må virke godt sammen over tid. Dette omfatter tiltak 
innenfor mange av kommunens tjenesteområder og i samspill med andre, 
blant annet kan sosiale entreprenører bidra med nye løsninger på sosiale 
utfordringer i samfunnet og er viktige medspillere for kommunen. Det 
er viktig å arbeide samordnet og tverrfaglig for å redusere terskler for 
deltakelse, sikre likeverdig tilgang til tjenester og tilrettelegge godt for 
medvirkning for at alle skal ha like muligheter i livet. Alle skal kunne delta i 
samfunnet uavhengig av økonomi. 
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Tiltak 
Dette gjør vi Beskrivelse 

Henvisning til 
kommuneplanens samfunnsdel 

Tettere samarbeid mellom 

Bedre ungdommers mulighet til å 
kvalifsere seg til arbeid 

kommunale og fylkeskommunale 
tjenestene, Nav, universitetet og 
private studiesteder og næringslivet 
skal gi en mer varig tilknytning til 
arbeidslivet. 

Oppmuntrer og legger til rette for at 
alle skal ta utdanning og utnytte sine 
ressurser 

Arbeidsrettede tiltak med lav terskel 
for deltakelse, skal bidra til økt 
sysselsetting blant de som står lengst 
fra arbeidslivet 

Enkelte innbyggere kan stå langt 
fra arbeidslivet. Eksempler på 
det kan være: Langtidsmottakere 
av sosialhjelp, innbyggere med 
lav utdanning eller som har 
helseutfordringer. Det er behov for 
nye og bedre løsninger for at fere av 
disse kan få arbeid og bli selvhjulpne. 

Legger til rette for at alle får like 
muligheter i arbeidslivet 

Tilby sommerjobber til ungdom 

Tiltaket skal sikre at ungdom 
har meningsfulle aktiviteter i 
sommerferien. I tillegg bidrar tiltaket 
til at ungdom får arbeidserfaring og 
inntekt. 

Legger til rette for at alle får like 
muligheter i arbeidslivet 

Målrettede kultur- og fritidstilbud for 
barn og unge fra familier med varige 
levekårsutfordringer. 

Levekårsutfordringer er et tidsaktuelt 
samfunnsspørsmål som kan løses 
blant annet ved å styrke barn og 
unges deltakelse. Det handler om 
å legge til rette for muligheter til å 
delta på organiserte og uorganiserte 
aktiviteter i hverdagen, på fritiden 
og i ferier, og ha tilgang til nødvendig 

Jobber tverrfaglig med tiltak som 
utjevner forskjeller blant barn og unge 

utstyr 

En sosial entreprenør er en eller 
fere personer som ønsker å bidra til 

Samarbeid med sosiale entreprenører å skape en ny løsning på et sosialt 
for å få nye ideer og løsninger som problem. Kommunen kan samarbeide 
skaper arbeidsplasser, bedrer sosiale med sosiale entreprenører for å 
forhold og motvirker utenforskap utvikle og kjøpe nye tjenester for 

innbyggerne, inn under regelverket for 
offentlige anskaffelser. 

Legge til rette for at alle får bidratt 
med sin kompetanse og evne. 



16 | Temaplan for hovedutvalgene  



 Temaplan for hovedutvalgene | 17 

Kultursektorens 
tjenester for utvikling 

av kunst- og kulturlivet 
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Innledning 

Temaplanen for kultursektorens tjenester for utvikling av kunst og 
kulturlivet omfatter tjenester og tilbud for den delen av programområdet 
Kultur, idrett og frivillighet knyttet til kunst og kultur. Temaplanen bygger 
på ambisjonene i kommuneplanens samfunnsdel og gjenspeiler verdiene 
som ligger til grunn for etablering av ny kommune, nær, inkluderende og 
nytenkende. 

Satsinger og tiltak i denne planen skal bidra til at 
Drammens innbyggere skal ha mulighet til å skape, «Kunst- og kulturtilbudet må 
delta i og oppleve kunst og kultur i hele kommunen 

bygge på, synliggjøre og gjenspeile uansett bosted, alder, økonomi, etnisitet, språk eller 
mangfoldet i befolkningen. Særlig funksjonsevne. Kunst- og kulturtilbudet må bygge på, 

synliggjøre og gjenspeile mangfoldet i befolkningen. barn og unge bør kunne møte kunst 
Særlig barn og unge bør kunne møte kunst og kultur 

og kultur som en del av hverdagen i som en del av hverdagen i sitt nærområde. 
sitt nærområde» 

Noen av kommunes utfordringer peker blant annet 
på behovet for bedre og mer tilgjengelig kulturtilbud 

til innbyggerne, styrking av nærmiljøene, økt tilrettelegging og 
tilgjengelighet for bruk av kulturarenaer og tettere samarbeid med private 
profesjonelle kulturaktører og fritidskulturlivet. 

Valgene som tas i Temaplanen for kultursektorens tjenester for utvikling 
av kunst og kulturlivet understøtter målsetninger for programområdet 
Kultur idrett og frivillighet om å arbeide for blant annet; 

• å bygge fellesskap 

• å gi kultur større plass i forebyggende og helsefremmende arbeid 

• å inkludere grupper som ikke deltar på kunst- og kulturarenaer 

• at kunst og kultur er tilgjengelig i hele kommunen 

• å styrke Drammens regionale posisjon innen kunst- og kulturfeltet. 

Temaplanen er en del av kommunens planstrategi, som ble revidert og 
vedtatt i handlings- og økonomiplanen 2022-2025, av kommunestyret den 
13.desember 2021 (sak 177/21). 

Den reviderte planstrategien inneholder fere planer som har relevans for 
temaplanen, herunder: 

• Overordnede strategi for frivillighet 

• Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. 

• Temaplan for kulturminner og kulturmiljøer. 
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Om tjenestene 

Temaplanen for kultursektorens tjenester for utvikling av kunst og 
kulturlivet omfatter tjenester som bibliotek og møteplass, kulturskole 
og åpne fritidstilbud til barn og unge, Den kulturelle skolesekken og 
Kulturoasen, arrangement, tilskuddsordninger, fritid med bistand samt 
kulturarvformidling og kulturminnevern. 

Bibliotekene har fokus på å gi innbyggerne gode, sømløse tjenester og 
innholdsrike møteplasser. Bibliotekene som møteplass, har en viktig 
rolle som åpen, uavhengig og tilgjengelig arena for alle byens innbyggere. 
Denne møteplassfunksjonen er også spesielt viktig for barn og unge i 
kommunen.  Bibliotekenes tilbud er gratis. 

Kulturskolen og Attic gir opplæringstilbud i kunst og kulturfag. Det 
inkluderer musikk, teater/drama, visuell kunst og dans, for alle barn og 
unge i kommunen som ønsker å ta del i et slikt tilbud. Kulturskolens er til 
stede i større eller mindre grad i 9 av 10 kommunedeler.  Kulturskolen har 
moderasjonsordning for egenbetalingen. 

Den kulturelle skolesekken tilbyr profesjonelle, kvalitetssikrede 
kulturopplevelser og skapende virksomhet for grunnskoleelever i 
Drammensskolen i samsvar med nasjonale føringer og gjeldene læreplan.  
Kulturoasen, den kulturelle spaserstokken, tilbyr profesjonell kunst- og 
kulturformidling av høy kvalitet til eldre hjemmeboende og i institusjon. 

Ung kultur gir et åpent kultur- og fritidstilbud til barn og unge i hele 
kommunen. 

Tilskuddsordninger til kunst og kulturlivet er et viktig virkemiddel 
for å stimulere til aktivitet både blant profesjonelle aktører og i 
fritidskulturlivet. Formidling av kunst og kulturarv er viktige elementer for 
identitets- og stedsutvikling. 

Arrangementsveileding og utviklingen av arrangørkompetanse som 
er i takt med behov og utviklingen av befolkningen er av betydning. 
Interkultur som er et nasjonalt kompetansesenter og et regionalt 
fyrtårn i Viken for ferkulturell formidling, bistår kulturaktører gjennom 
tilrettelegging og rådgiving innenfor ulike arrangementer, seminarer og 
arbeidsverksteder. 

De fem kommunale Frivilligsentralene er møteplasser for formidling av 
kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet, samordning av frivillig innsats 
og et bindeledd mellom det offentlig og den organiserte frivilligheten. 

Tilrettelagt fritid skal bidra til at mennesker med behov for bistand, støtte 
og sosialt samvær skal få en trygg, aktiv og meningsfull fritid. 

Drammen Scener gir regionens innbyggere to profesjonelle 
fremføringsarenaer gjennom kulturarrangementene på Drammens Teater 
og Union Scene. 

Fossekleiva kultursenter tilbyr unike kunst- og kulturopplevelser, gir 
forståelsen av historiske sammenhenger og ulike kunstuttrykk. 

Satsinger og tiltak i temaplanen inkluderer det gode samarbeidet 
Drammen kommunen har med kulturinstitusjoner, særlig de som mottar 
tilskudd av kommune. 
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Kunst- og kultur hele livet 

Satsingen kunst og kultur hele livet er med på å oppfylle fere av målene i kommuneplanens samfunnsdel. 
Kunst og kultur er med på å forme identitet og ytring, noe som igjen gir gevinster for livskvalitet Satsingen 
baserer seg på perspektiver innen forebyggende arbeid, medvirkning og livslang læring. 

Folkehelseproflen viser at psykiske plager er et voksende fenomen i Drammen. Det er fere som oppsøker lege 
på grunn av utfordringer med den psykiske helsen, sammenlignet med både Viken og Norge som helhet. Kunst- 
og kultur hele livet kan bidrar til bedre livskvalitet, økt deltagelse og til å bringe og binde mennesker sammen. 
Det kan bidra til å bryte ned sosiale barrierer og skape fellesskap og identitet. 

Publikumsperspektivet er også viktig for denne satsingen. Ifølge rapporten «Kartlegging av kulturarenaer 
Drammen kommune» er publikums kulturbruk i endring. Barn og unges besøk er nær halvert, mens voksne over 
45 år har økt sitt besøk. Dessuten viser rapporten til et trendbrudd, hvor unge ikke lenger legger fra seg sine 
kulturelle ungdomsvaner når de blir voksne. 

Det er behov for å gjøre tilbudene interessante og mer tilgjengelig for innbyggerne for å bidra til å 
øke deltagelse og bruk. I Drammen kommune vil et variert tilbud gjennom tidsriktige deltakelses- og 
opplevelsesmuligheter, være fokuset i de neste 10 årene. For å lykkes er det viktig med godt samarbeid mellom 
kommunen, fritidskulturlivet, kulturinstitusjoner1 og profesjonelle aktører. 

Tiltak Henvisning til 
Dette gjør vi Beskrivelse kommuneplanens samfunnsdel 

Utvikle bibliotekenes funksjon som 
aktivitets- og formidlingsarenaer. 

Det er behov for styrke bibliotekenes 
rolle som arenaer for kultur- og 
kunnskapsformidling, læring og 
opplevelse, mangfold og debatt. 

Legger til rette for livslang læring. 

Utvikle kulturskolens tilbud og rolle i 
kommunedelene. 

Kulturskolen er en viktig aktør i 
arbeidet med å gi barn og unge 
mulighet til delta i kulturaktiviteter 
tidlig. Tilbudet er av stor betydning 
for brukerne og har en viktig funksjon i 
lokalmiljøene. 

Utvikler gode og tilgjengelige 
lavterskeltilbud for alle. 

Kunst- og kulturopplevelser brukes 
i helsefremmende aktivitet og 
forebyggende innsats. 

Utnytte det potensiale som 
ligger i å bruke kunst og kultur i 
folkehelsearbeid for å motvirke 
utenforskap og ensomhet. Dette 
kan styrkes gjennom tverrfaglig 
samarbeid. 

Systematisk forebygging av 
utenforskap og passivitet både blant 
unge og eldre. 

Aktiv formidling av kulturarv 
Kulturarv som virkemiddel for å skape 
identitet og tilhørighet. 

Oppmuntre innbyggerne til 
engasjement og deltakelse i 
stedsutvikling. 

Det er viktig at målgruppen føler 
Barn og unge medvirker i utformingen eierskap til de tilbudene som til 
av aktivitetstilbudet. enhver tid er tilgjengelige, samt at 

tilbudene er relevante for dem. 

Stimulerer til engasjement og 
involvere innbyggere i utvikling av 
tjenester. 

Kommunen samarbeider med andre 
sektorer for å skape rom for både 

Utvikling av både profesjonalitet 
deltakelse og opplevelse. Kommunen 

og bredde gjennom samarbeid med 
Styrker samarbeidet med 

utnytter det potensiale som ligger 
fritidskulturlivet og profesjonelle 

frivilligheten i utviklingen av 
i tilskuddsordninger for å legge 

aktører 
rekreasjonstilbudene. 

forholdene til rette for at alle får 
opplevd kunst og kultur hele livet. 

 Refereres i hovedsak til kulturinstitusjoner som mottar tilskudd av kommunen. 1
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Variasjon og bredde i kulturarenaer 

Satsingen variasjon og bredde i kulturarenaer er med på å oppfylle fere av målene i kommuneplanens 
samfunnsdel. Lokalt kulturliv er mangfoldig og består av både produserende og skapende miljøer innenfor 
ulike uttrykk og ytringer. Kulturarenaene utgjør kjernen av den infrastrukturen som er nødvendig for et aktivt 
kulturliv. 

Rapporten «Kartlegging av kulturarenaer Drammen kommune» gir interessante perspektiver og peker tydelig 
på utfordringer i forhold til kommunens kulturarenaer. Det er behov for arenaer med lav økonomisk terskel, 
arenaer med tydelig profl med tanke på øving, lager, rom for egenorganisert virksomhet, scener og større saler 
for scenekunst og produksjon. 

Det er behov for øvingsrom, lagerrom, rom for egenorganisert virksomhet, scener og større saler for scenekunst 
og produksjon som er på et prisnivå som kulturlivet har mulighet til å klare. 

Det er en prioritering å tilby arenaer for ulike formål, produksjon, øving og visning som er formålstjenlige for 
både de profesjonelle aktørene og fritidskulturlivet. Fremtidens utfordringer trenger nye løsninger og nytt blikk 
på kulturarenaenes rolle og funksjon i store og små lokalsamfunn. 

Tiltak Henvisning til 
Dette gjør vi Beskrivelse kommuneplanens samfunnsdel 

Omfanget av kulturarenaer i 
kommunen er kartlagt. Det er 

Igangsette kvalitetsvurdering av Styrke samarbeid med frivilligheten 
videre nødvendig å følge opp dette 

kulturarenaer som oppfølging av og profesjonelle aktører om utvikling 
arbeidet med kvalitetsvurdering 

arenakartleggingen. av et bredt kultur- og aktivitetstilbud. 
av eksisterende arenaer opp mot 
publikums- og kulturaktørenes behov. 

Det er behov for å se på hvordan de 
Organisering og utleievilkår for lokaler Skaper forutsigbare 

profesjonelle lokalene kan gjøres 
til produksjon og visning av kunst og rammebetingelser for næringslivet 

tilgjengelig for fere aktører, samt 
kultur tilpasses kulturlivets behov. gjennom aktiv tilrettelegging. 

sikre forutsigbarhet for kulturlivet. 

Egnede kulturarenaer og 
Det er behov for å gi kulturaktører 

arrangementsutstyr gjøres tilgjengelig 
mulighet til å øve, produsere og vise 

for fritidskulturlivet og profesjonelle Kommunens arealer gjøres 
kunst og kultur. Tilgjengelige arenaer 

aktører, og det utarbeides en oversikt tilgjengelige for åpne arrangementer. 
og utstyr som gjør dette mulig, over 

over eksisterende kulturlokaler og 
hele kommunen er avgjørende. 

kulturscener. 
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Regionsenter for kultur 

Satsingen regionsenter for kultur er med på å oppfylle fere av målene i kommuneplanens samfunnsdel. 
Drammen representerer et regionalt tyngdepunkt. Kommunens plassering i regionen er en fordel, men fører 
også til at det er enkelt for publikum å oppsøke andre steder/ byer. Kommunen bør arbeide for at det blir 
produsert attraktiv kunst og kultur som bidrar til at publikum og utøvere fra regionen tiltrekkes Drammen. 

I Kommuneplanens samfunnsdel fremheves ambisjonen om at Drammen skal være attraktiv for både 
innbyggere, besøkende og næringsdrivende. Kommunen skal fremstå for næringslivets førstevalg. Det gir noen 
føringer for denne satsingen.  Skal kommunen være en regionaktør av betydning på kunst og kulturfeltet må 
det legges til rette for aktører som kan ha betydning for dette. 

Institusjoner og aktører innen kunst og kultur er sentrale bidragsytere til kommunens aktivitet, særpreg og 
identitet, og er avgjørende for attraktiviteten. Parallelt må det tilbys gode forutsetninger som gjør det mulig for 
kunst- og kulturarbeidere å etablere seg og å drive i Drammen. Det er behov for å skape attraktivitet for hele 
bredden av det profesjonelle kunst- og kulturlivet for å understøtte målet om regionsenter for kultur. 

Tiltak Beskrivelse Henvisning til 
Dette gjør vi kommuneplanens samfunnsdel 

Utvikle Kulturytring Drammen og 
andre møteplasser for kulturaktører, 
kulturinstitusjoner og relevant 
næringsliv. 

Målet er å samle kulturaktører og 
relevant næringsliv om å skape 
attraktivitet for hele bredden av det 
profesjonelle kunst- og kulturlivet. 

Bruker Drammens fortrinn og unike 
plassering sentralt på Østlandet. 

Utvikle Drammensbiblioteket som 
regionalt litteraturhus. 

Drammensbiblioteket som regional 
arena for litteratur, språk og debatt. 
Drammensbiblioteket har et 
profesjonelt arrangementstilbud som 
er attraktivt og inspirerende og når et 
bredt publikum. 

Videreutvikler posisjonen som 
kultursenter i regionen 

Videreutvikle kulturarenaer/ 
profesjonelle scener sin posisjon 
og rolle som regional og nasjonal 
kulturmøteplass. 

Videreutvikling av Fossekleiva og 
andre profesjonelle scener i Drammen 
som møteplass for at regionale og 
nasjonale kulturaktører vil bidra 
til at Drammen tiltrekker seg ulike 
kulturmiljøer og aktører. 

Videreutvikler posisjonen som 
kultursenter i regionen 

Med en fremtidsrettet 

Styrke profesjonelle kulturaktørers 
og kulturinstitusjonenes mulighet til å 
satse og virke i Drammen. 

arrangementsstrategi og 
samarbeidskultur satses det på å 
tiltrekke kulturaktører til kommunen. 
Med åpenhet og positiv holdning til 
nye ideer er vi en «ja kommune» for 
profesjonelle kulturaktører. 

Arbeider for god samhandling mellom 
næringsliv, politikk og administrasjon 
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Kunst i offentlig rom 

Satsingen Kunst i offentlig rom er med på å oppfylle fere av målene i kommuneplanens samfunnsdel. Kunst i 
det offentlige rom vil, i større grad enn kunst i et gallerirom, bli eksponert for et bredere publikum. Den vil også 
nå et publikum som ikke oppsøker kunsten på eget initiativ, men av brukere av det offentlige uterom eller et 
formålsbygg. 

En satsing på kunst i det offentlige rom er et viktig bidrag til stedsutviklingen i kommunen fordi det bidrar til økt 
kvalitet, attraktivitet og funksjonalitet i bygg og uterom.  Det offentlig rommet er et sted der innbyggere ferdes 
og et sted for opplevelser. Kunst i offentlige rom kan bidra til demokrati og ytring og bidra til nye arenaer for 
kunstopplevelse og samhandling som beriker, engasjerer og skaper refeksjon. 

Kunst i offentlig rom kan være helsefremmende, stimulere til deltakelse i fellesskapet, øke bolyst og styrke 
stedsidentitet og tilhørighet. Det er behov for å høyne bevisstheten om kunst i kommunen og betydningen av 
å bruke kunst inn i plasser, steder og formålsbygg for å øke kvaliteten og funksjonaliteten. Det er behov for økt 
formidling av den kunsten som fnnes slik at innbyggeren kan få mer opplevelse og glede av utsmykkingen. 

Tiltak Henvisning til 
Dette gjør vi Beskrivelse kommuneplanens samfunnsdel 

Legge til rette for en helhetlig estetisk 
utforming av offentlige rom gjennom 
retningslinjer for kunst i offentlige 
bygg og uterom. 

Kunst i offentlig rom skal ses i 
sammenheng med overordnet 
planlegging. Det utarbeides 
retningslinjer for dette. 
Retningslinjene skal gjelder for bygg 
og anlegg som eies av kommunen 
og/eller hvor kommunen er part i et 
eierfellesskap. 

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

Kunst i kommunalt eie formidles 
aktivt i offentlige bygg og uterom. 

Det er behov for tilgjengeliggjøring av 
kunstopplevelser i større grad enn i 
dag for befolkningen. Gjennom aktiv 
formidling av kunst i bygg og uterom 
kan dette oppnås i større grad 

Jobber aktivt med 
holdningsskapende arbeid som 
fremmer inkludering, toleranse og 
respekt. 

Legge til rette for midlertidige 
kunstprosjekter i offentlig rom i 
samarbeid med kulturinstitusjoner, 
private aktører og næringsliv. 

Innbyggerne kan oppleve kunst 
fere steder og på ulik vis. Det kan gi 
uterommene økt kvalitet og bruk og gi 
kunstnere en arena. 

Oppmuntrer innbyggerne til 
engasjement og deltakelse i 
stedsutviklingen. 
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