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Organisering – veldig enkel modell J

• Rådmann og 8 direktører
• 17 kommunalsjefer og enhetsledere

• P09 - Kultur, idrett og frivillighet

• Virksomhet Bibliotek og møteplass
• Bibliotek barn og unge
• Bibliotek voksen
• Innbyggertorg



Fellesnemda – Veivalg Nye Drammen
April 2019

• Aktiv innbyggermedvirkning
• Tjenester nær innbyggerne
• Gode tjenester gjennom samarbeid – internt og eksternt
• Tidlig inn – aktiv forebygging gjennom tidlig innsats
• Inkludering gjennom arbeid og deltakelse
• Handlekraft gjennom bærekraftig økonomi



Ti kommunedeler med hvert sitt Knutepunkt

• Hver kommunedel vil bli større enn en norsk 
gjennomsnittskommune

• 5 kommunedeler med 
Knutepunkt/Innbyggertorg

• 1 kommunedel hvor alle tjenester 
organiseres som en virksomhet (Pilot)

• 1 kommunedel med Helseknutepunkt
• 3 kommunedeler med minimum møteplass



HVORFOR knutepunkt?
Politisk ambisjon: 

• Tjenester nær innbyggerne (tidlig inn, en dør inn)

• Aktiv innbyggermedvirkning; det skal være enkelt 
å påvirke og interessant å delta

• Stedsutvikling; bygge attraktive lokalsamfunn som 
gir grunnlag for bedre folkehelse, livskvalitet, 
stolthet, stedstilhørighet og økt 
samfunnsdeltakelse

• Innbyggertorget skal være bindeledd mellom 
tjenestene i kommunedelen





Hva har skjedd
Januar/februar:
• Innbyggertorg Mjøndalen, Svelvik og Drammen fortsatte i eksisterende lokaler

• Kontaktsenter etablert i midlertidige lokaler

• Pilot i Kommunedel Strømsø etablert
• Prosjekt Knutepunkt etablert

Mars og litt videre:
• Covid-19
• Innbyggertorgene stengte og hjemmekontor ble etablert
• Etablering av de to siste knutepunktene med innbyggertorg satt på vent



Hva har skjedd videre
Mai og utover:
• Prosessverksted med medarbeiderne i Innbyggertorget

• Knutepunkt Mjøndalen og Svelvik pusses opp og bygges om
• Kontaktsenter etablert i permanente lokaler i Svelvik

• Korona testtelefon

• Gamle kommunestyresaler og andre møterom oppgraderes
• Fremtiden for knutepunkt Åssiden og Konnerud avgjøres i økonomiplan
• Knutepunkt Bragernes?



Mål for knutepunktene



Veien videre…..

Omorganisering av lederstruktur er i gang:

• Rådmann og 3 direktører er bestemt

• Kommunalsjefnivå står for tur

• …………..

• Investeringsbudsjett er moderert underveis



Knutepunktenes vei videre….

• Arbeidsgrupper i Knutepunktene etablert
• Virksomheter/avdelinger tar kontakt og ønsker å etablere tilbud på 

Knutepunktene
• Spent på hva som skjer i behandling av økonomiplan



https://vimeo.com/388503691

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fvimeo.com%2F388503691&data=04%7C01%7COystein.Kristoffersen%40drammen.kommune.no%7C870cdbd5d00b49ab00bf08d879dae44f%7Cf602a20a3d6c4584a01472a3939f57fe%7C0%7C0%7C637393328318963419%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=kpT1yVtmWLq0xuIIeZ1HuMlYH5MqYlGrIa0F3Yn0Us0%3D&reserved=0

