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Kjennetegn ved nye Drammen

• Inkludering, deltakelse, et aktivt kulturliv og en sterk 
frivillig sektor

• Flere arbeidplasser og flere i arbeid

• Medvirkning og et enda sterkere lokaldemokrati

• Forsterking av eksisterende lokalsamfunn og steder

• Gode basistjenester

• Effektivitet

• Innovasjon

• Attraktiv arbeidsgiver
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4 Stedsutvikling - 10 kommunedeler

1. Mjøndalen + Åsen + Steinberg (10351)
2. Krokstadelva + Stenseth (8019)
3. Solbergmoen + Solbergelva + Åssiden (17734)
4. Rødskog + Gulskogen + Ytterkollen (5389)
5. Konnerud + Skoger vest (10970)
6. Strømsø ovenfor Vestfoldbanen: Danvik + Austad + Fjell 

(10431)
7. Strømsø nedenfor Vestfoldbanen: Grønland + Marienlyst + 

Brandengen + Tangen (10339)
8. Bragernes + Øren (13196)
9. Skoger øst + Åskollen + Nesbygda (7600)
10. Svelvik sentrum + Ebbestad + Berger (5302)



• Utvikle stedets særegne kvaliteter
• Gi økt tilhørighet til stedet og kommunen, bedre livskvalitet 

og folkehelse
• Bidra til utvikling av lokaldemokratiet
• Gjøre det enklere å samordne ressursinnsatsen  

De 10 kommunedelene har i dag fra cirka 5 000 til snaut 18 000 innbyggere.

Hensikten



Samordning på to nivå 

Overordnet kommunenivå;
samordning + prioriteringer basert på 
vurderinger av totalt tilbud, muligheter, 
utfordringer

Kommunedelnivå;
Grunnlag for nedenfra-opp-
perspektiv: videreutvikle lokale 
kvaliteter (lokal prioritering av 
muligheter og utfordringer), utvikling 
lokale møteplasser /arenaer for 
aktivitet, engasjere lokale ressurser.



Styrket lokaldemokrati

• Lokaldemokratiet skal styrkes 
gjennom å utvikle en felles 
verktøykasse og en felles 
nærdemokratiordning

• Den nye kommunen skal bygge 
sterkere lokaldemokratiske løsninger

• Det skal være enkelt å medvirke og 
interessant å delta

• Medvirkning skal ha en effekt

Valg

Valg

Valg

Valg

Lokaldemokrati
mellom valgene
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• Viktige kommunale tjenester skal leveres lokalt i alle kommunedelene.

• Tjenestene kan omfatte:

• skoler
• barnehager
• omsorgsinstitusjoner
• arenaer for idretts- og kulturaktiviteter knyttet til skoler
• møteplasser i tilknytning til offentlige tjenester 

• Alle kommunedelene må derfor ha et visst befolkningsgrunnlag – noe de også 
med den valgte inndelingen vil få.

Tjenesteutvikling i alle kommunedelene



Enda bedre kontakt mellom 
kommunen og innbyggerne

Samarbeidet med frivilligheten 
styrkes 

Der tjenester ytes

Ansatte samarbeider tverrfaglig

Lokale knutepunkter



Et organisasjonskart som støtter 
opp under dette



Rådmann

By- og stedsutvikling,
Kultur

Folkehelse, helse
og miljø

Arbeid og inkludering

Utdanning Omsorg

Utvikling og 
Digitalisering

Styring og eierskap

Administrasjon og 
administrativ 

Effektivisering

Skole Barnehage
Forebyggende 

tjenester
Helsetjenester

Næring og 
arbeid

Kultur og 
frivillighet

Arealplan og 
miljø

Infrastruktur 
og samferdsel

Tjenester til 
mennesker 

med nedsatt 
funksjonsevne

Rus og psykisk 
helse

Kompetanse 
og 

organisasjons-
utvikling

Fellestjenester
Kommunika-

sjon

Institusjons-
og hjemme-

tjenester

Plan og 
strategi

Oppfølging og 
analyse



Forebygging skal skje 
i nært samspill 
mellom kultur, helse, 
forebygging, næring 
og arbeid

Lokale knutepunkter vil bidra til at vi ivaretar 
forebygging på en enda bedre måte


