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Vår nye kommune

Medvirkning

Lokale
tjenester

Steds-
utvikling

Drammensmodellen

• Sterkt lokaldemokrati og aktiv 
innbyggermedvirkning

• Tjenester nær innbyggerne

• Stedsutvikling med utgangspunkt i 
hvert områdes unike kvaliteter



Knutepunkt Strømsø 

Innbyggertorg 2
Kultur 3
PPT 3
Helsetjenester til barn, ungdom 
og familier:
Helsestasjon 0-5 Fjell                  3     
Helsestasjon 0-5 Strømsø 3,8
Familieteam 9
Skolehelsetjeneste                      8                       
Migra helsestasjon                      2
Merkantil                                      1,6
Barnevern avd. Strømsø 12

Lokalkoordinator 0,5
Områdesatsingskoordinator 0,5

Nærutvalg
Andre tjenester
Innbyggere
Lag og foreninger

Uteområder
Strømsøhagen

Ansatte/tjenester Møteplass

• Jordmor
• Helsetasjonslege
• Fysioterapeut 
• NAV jobbkurs
• NAV økonomikurs
• Sommerjobb for 

ungdom (lokalt 
næringsliv)

• Kafedrift med 
arbeidspraksis ved 
Jasmin kvinnenettverk

• Kirkens Bymisjon –
Skattkammeret og Gi 
det videre

Under utvikling

Andre tjenester:
• NAV? 
• Psyk helse og rus?
• Tjenestetildeling?
• Byggesaksbehandling?

Annet:
• Tjenesteutvikling
• Etterskoletilbud med 

Røde Kors og 
Forandringshuset?

• Advokatforeningen?

Samarbeid



Gymsal, 
kulturarena

(rehabiliteres)

Bygg A  – 1. etg
Møteplass, kafé, 

kurs, kultur, 
innbyggertorg

Bygg B
Helsestasjon, 

PPT, barnevern, 
familieteam, 

jordmor
Utlån og 
gjenbruk 

(toalettbygg)

Uteområder
Muligheter

Knutepunkt 
Strømsø

• Helsestasjon, familieteam, 
skolehelsetjeneste, Migra, 
jordmor

• Barnevern
• PPT
• Kultur og innbyggertorg



Levekår på Strømsø

Høyere andel:
• Barn i lavinntektshusholdninger (bilde)

• Barn med enslige foreldre, og 
aleneboende generelt

• Innvandrere

• Barneflyttinger og flyttinger generelt

• Leide boliger

• Lav utdanning (ikke alle soner)

• Sosialhjelpsmottagere (ikke alle soner)

• Registrert arbeidsledighet

Kilde: Levekår i Drammen statistikkrapport

https://innsyn2020.drammen.kommune.no/motekalender/motedag/100403632/sak/100201330


Sammensatte levekårsutfordringer

Sammensatte 
behov

Flere 
risikofaktorer

Flere 
tjenester 
samtidig



PPT-rådgiver

Rådgiver, 
OT-
rådgiver

Minoritets-
rådgivere,
Flyktning-
konsulent

Det finnes mange 
og spesialiserte tilbud og 

tjenester NAV-veiledere i kommunene og 
i videregående skole 

Helsesykepleier, fastlege, 
psykiatrisk sykepleier, 
sosionom, 
kommunepsykolog

Skolelege,
helsesykepleier,
skoletannlege

Barnevern-/ 
familievernkonsulent 

Kontaktlærer, sosiallærer/ 
miljøterapeut, 
førskolelærer, assistenter, 
SFO-personell, rådgivere

Politikontakt, politiforebygger
SLT-koordinator, ungdoms-
koordinator (Konfliktrådet)



• Delte mål

• Felles kunnskap og 
utfordringsbilde

• Gjensidig respekt

Kommunikasjonen er:

• Hyppig/jevnlig

• På riktig tidspunkt

• Nøyaktig/presis

• Problemløsende

Utvikle godt samarbeid

Jody Hoffer Gittell



Oppstarten i 2020

• Ny kommune

• Ny organisering

• Nye kollegaer

• Nye innbyggere og lokalsamfunn

• Nye lokaler

• Nye datasystemer

• Mye økonomi og administrasjon

Og så kom pandemien…



Lokale korona-
tiltak

Knutepunkt Strømsø koordinerte  
frivillige som:
• informerte om smittevern 
• bidro med handlehjelp eller apotek 

for eldre eller de i karantene
• ga målrettet personlig informasjon 

til spesielt utsatte grupper 



«Pop-up» 
ungdomsklubb

• Ungdom trengte et sted å 
være og måltid

• Samarbeid mellom 
Marienlyst ungdomsskole, 
helsesykepleier, kultur, 
Jasmin kvinnenettverk og 
Forandringshuset



Vi startet ute!

• Samarbeid med 
parkavdelingen om 
planleggingen



En spirende 
møteplass!

• Utvikling av en grønn lunge
• Reetablering av 

Strømsøhagen i samarbeid 
med lokale foreninger og 
barnehager

• Gjenbruk av sykkelbane



Familier 
dyrket selv 

og i fellesskap



Framtidens 
bybønder? 



Sommerjobb 
for ungdom! 

Godt samarbeid mellom 
lokalt næringsliv,  
Knutepunkt Strømsø og 
Marienlyst skole



Toalettbygget 
er rehabilitert

• Samarbeid med sosial 
entreprenør om 
spennende og nyttig 
tiltak!

• Åpner gjerdet til Strømsø 
kirke – åpne byrom



Kirkens Bymisjons 
Skattkammeret og 
Gi det videre er på 
plass! 



Nettverksbygging

Kultur etablerer kontakt 
med foreninger, 
menigheter,  organisasjoner 
og ildsjeler på Strømsø



Klima og miljø

• Kobling til Smart City 
• Digitalt landemerke som 

måler bl.a. luftkvalitet. 
Det er mye biltrafikk i 
området. 

• I samarbeid med 
studenter og Utvikling og 
digitalisering



Ombygging og 
tilpassing av 
kafé og 
møteplass



Omfattende utviklingsarbeid



Områdesatsingen Strømsø 2030



Fra Fjell 2020 til Strømsø 2030

• Økonomiplan 2020-2023 – bestilte 
områdeplan for «Gamlebyen i 
Drammen»
• Trafikk, veier, gatebilde

• Forurensning

• Grøntområder

• Kobling til utbygging av Tangenkaia

• Formannskapet 5.mai: 
• Områdesatsing

• Hele kommunedel 7

• Overføring av restmidler fra Fjell 
2020 til Strømsø
• 10.6 mill. kr i 2020





Hva er en områdesatsing?

• Virkemiddel for å for å bedre miljø, 
boforhold og levekår i et avgrenset 
geografisk avgrenset byområde med 
store levekårsutfordringer

• Statlig-kommunalt samarbeid
• Bidra til en varig forbedring av tjenester 

og nærmiljøkvaliteter der behovene er 
størst

• Ekstrainnsats 
• Utvikle nye arbeidsformer og metoder 

for oppgaveløsning, på tvers av sektorer 
og forvaltningsnivåer – tilpasset lokale 
behov



Hva skal til for å lykkes med områdesatsing?

• Et godt kunnskapsgrunnlag og oversikt over 
alle planer i området

• Tiltak basert på brukermedvirkning og 
kunnskapsgrunnlaget

• God forankring politisk og i ledelsen
• Hele kommunen drar i samme retning – bygge 

området som et lag
• Bærekraftige tiltak – ikke gjøre seg avhengige 

av tilskuddsmidler
• Jobbe annerledes – vri ressursbruken –

forankre arbeidet i linja
• God organisering av prosjektet



Siste nytt!

• Statsbudsjett 2021: 11,6 millioner kroner
• KMD: 10,6 mill. kr
• KD: 1 mill. kr

• Intensjonsavtale med fire innsatsområder 
signert 30.10.2020

• Politisk forankring
• orientering om intensjonsavtalen i 

formannskapet 15.09.
• møte med ordfører 18.09.
• politisk styringsgruppe i formannskapet 10.11. 

og kommunestyret 17.11.

• Ny forankring hos rådmannen: direktør for 
samfunn



Styringsdokumenter for områdesatsingen 

• Intensjonsavtale – hovedmål og innsatsområder – signert 

• Programbeskrivelse – hvordan skal vi nå målene? Organisering og strategier –
prosjektgruppas mandat – behandles i formannskapet tidlig 2021

• Årlige handlingsplaner med tiltak

Innsatsområder:
• Sysselsetting
• Utdanning og oppvekst
• Bo- og nærmiljøkvaliteter
• Helse

Hovedmål:

Flere beboere i området får styrket sine 
levekår gjennom varig forbedring av 
tjenester og nærmiljøkvaliteter



Innsatsområder

Innsatsområde Mål

Sysselsetting Bidra til økt arbeidsdeltakelse, gjennom blant annet samarbeid med privat næringsliv, sosiale entreprenører og 
yrkesrettede kvalifiseringstiltak.

Utdanning og oppvekst Utvikle nye måter å møte behovene til barn, unge, og deres familier, særlig gjennom økt samspill mellom tjenester, 
frivillige aktører og innbyggere. 

Utvikle helhetlige kvalifiseringsløp for unge og voksne slik at flere fullfører utdanning og kvalifiseres til arbeid, særlig 
gjennom koordinert samspill mellom utdanningsinstitusjoner i kommunedelen og andre relevante aktører

Bo- og nærmiljøkvaliteter Øke beboernes trivsel og livskvalitet ved å legge til rette for områdeutvikling som styrker fysiske og sosiale 
nærmiljøkvaliteter, tar klimahensyn og utvikler grønne områder for friluftsliv og rekreasjon

Bidra til at innbyggere får hjelp til å mestre sine boforhold. 

Helse Utvikle gode psykososiale miljøer for barn, unge og voksne i kommunedelen

Skape et solid grunnlag for systematisk og samordnet innsats for bedre folkehelse og levekår i kommunedelen, 
gjennom utvikling av lokale tiltak som understøtter folkehelseprogrammet Drammen 2019-2023.



Organisering

Politisk nivå – staten
Vedtar intensjonsavtale/

programbeskrivelse, 
budsjett

Politisk styringsgruppe
Kommunen

Statlig koordineringsgruppe
Budsjett, gi innspill til forslag 

til handlingsplan

Administrativ 
styringsgruppe

Kommunen

Arbeidsgruppe/
delprosjekt 1

Arbeidsgruppe/
delprosjekt 2

Arbeidsgruppe/
delprosjekt 3

Arbeidsgruppe/
delprosjekt 4

Felles sekretariat
Prosjektkoordinator i kommunen og KMD

Prosjektgruppe
Kommunen

• Politisk styringsgruppe behandles i 
dag og i kommunestyret neste uke

• Administrativ styringsgruppe 
nedsettes av rådmannen

• KMD koordinerer de andre 
departementene

• Delprosjekter og arbeidsgrupper 
opprettes etter behov



Hva vil vi?

• Gi alle like muligheter, uavhengig av 
bakgrunn

• Redusere sosial ulikhet

• Sette inn tiltak der det er størst behov

• Alle steder i byen skal være et godt sted å 
bo og vokse opp

• Samarbeide med ressurser i nærmiljøet

• Tiltak basert på lokale behov

• Koble og løfte ulike prosjekter og initiativ



Drømmen!

Følg oss på 
Instagram og 
Facebook!


