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Til stede på møte
Funksjon
Leder
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Medlem
Medlem
Medlem
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Medlem
Medlem
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Varamedlem
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Navn
Sunni Grøndahl Aamodt
Bjørn Erik Sørli
Ole Johan Sandvand
Jon Hovland
Ståle Versland
Tone Ellefsrud
Tone Gunn Angeltveit
Terje E. Gulbrandsen
Tormod Kalager
Ole Martin Kristiansen
Kristi Skinnes

Parti
SP
FRP
KRF
H
AP
AP
AP
AP
AP
V
SP

Møtt for

Linda Vangen
Tone Kronen

Ole Martin Kristiansen (V) fikk innvilget permisjon etter behandling av sak 30/21
Fra administrasjonen og andre
Rådmann Aud Norunn Strand, leder ved sentraladministrasjonen Anne-Bjørg Aspheim,
økonomisjef Gro Øverby, personalsjef Erla Sverdrup, kommunikasjonsrådgiver Eivind
Kopland, teknisk sjef Harald Silseth, kultursjef Per Aimar Carlsen, undervisningssjef Per
Kvaale Caspersen, helse- og sosialsjef Nanna Nordhagen, hovedtillitsvalgt for
Fagforbundet Anne Warhuus. Fra politisk sekretariat møter Lise F. Grønlund og Gro
Asbjørnhus.
Behandlet ble sakene fra nr. 9/21 - 30/21. Sak 28 ble behandlet som siste sak.
Det var eiermøte med Vikersund Utvikling AS i starten av møte og en orientering om
fusjonsprosess mellom Glitre Energi og Agder Energi i slutten av møte.
Vikersund, 08.03.2021
MODUM KOMMUNE
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28/21

21/1141
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9/21
EVALUERING AV BUDSJETTPROSESS OG FREMDRIFTSPLAN KOMMENDE PROSESS
Rådmannens innstilling
Prosess for økonomiplan 2022-2025 og budsjett 2022 vedtas.
Behandling
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Følgende innspill tas med i det videre arbeidet
 Politiske innspill tas med i formannskapsmøte i mai
 Ønsker status i saken vedrørende barnefattigdom
 Hvilke konsekvenser gir budsjettvedtak
 Ønskelig med et trepartssamarbeid
 Eventuelt bruke oppsatt ekstramøte for kommunestyre 6. desember til budsjett.
Vedtak
Prosess for økonomiplan 2022-2025 og budsjett 2022 vedtas.
10/21
REVIDERING FINANSREGLEMENT
Rådmannens innstilling
Finansreglementet vedtas.
Behandling
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Innstilling
Finansreglementet vedtas.
11/21
ÅRSRAPPORT FINANSFORVALTNING 2020
Rådmannens innstilling
Årsrapport for finansforvaltning for 2020 tas til orientering.
Behandling
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Kapitalutvikling over flere år bes tatt med i årsrapporten.
Innstilling
Årsrapport for finansforvaltning for 2020 tas til orientering.
12/21
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ÅRSRAPPORT VERTSKOMMUNESAMARBEID 2020
Rådmannens innstilling
Årsrapport for vertskommunesamarbeid i 2020 tas til orientering.
Behandling
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Innstilling
Årsrapport for vertskommunesamarbeid i 2020 tas til orientering.
13/21
VERTSKOMMUNEAVTALE - NAV
Rådmannens innstilling
Kommunestyret vedtar samarbeidsavtalen knyttet til drift av NAV Midt-Buskerud.
Modum kommune tiltrer avtalen slik den foreligger.
Det overlates til rådmannen å endre avtalen dersom en eller flere kommuner ikke tiltrer
avtalen.
Behandling
Rådmannens innstilling med følgende tillegg ble enstemmig vedtatt.
Større endringer tas tilbake til politisk behandling.
Innstilling
Kommunestyret vedtar samarbeidsavtalen knyttet til drift av NAV Midt-Buskerud.
Modum kommune tiltrer avtalen slik den foreligger.
Det overlates til rådmannen å endre avtalen dersom en eller flere kommuner ikke tiltrer
avtalen. Større endringer tas tilbake til politisk behandling.
14/21
HELHETLIG UTVIKLINGSPLAN SKREDSVIKMOEN - INNHOLD OG AVGRENSINGER
Rådmannens innstilling
Innspill fra møtet legges til grunn for tilbudsinnhenting for helhetlig plan for Skredsvikmoen.
Behandling
Felles utsettelsesforslag fra Senterpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig
folkeparti fremmet av Ole Johan Sandvand (Krf) ble vedtatt med seks (H,Frp,Sp,V,Krf) mot
fem (A) stemmer.
Saken utsettes til det foreligger svar på fraviksøknad Vikersund Nord og avklaring av
etablering av planfritt kryss ved Katfoss.
Før saken legges fram for formannskapet på nytt holdes møte med alle gruppeledere med
sikte på å nå fram til felles forståelse av forutsetninger for helhetlig plan.
Vedtak
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Saken utsettes til det foreligger svar på fraviksøknad Vikersund Nord og avklaring av
etablering av planfritt kryss ved Katfoss.
Før saken legges fram for formannskapet på nytt holdes møte med alle gruppeledere med
sikte på å nå fram til felles forståelse av forutsetninger for helhetlig plan.
15/21
KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2021 - 2032 - STATUS OG VIDERE FREMDRIFT
Rådmannens innstilling
Saken tas til orientering.
Behandling
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Saken tas til orientering.
16/21
HØRINGSFORSLAG - PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR OPPVEKST
Rådmannens innstilling
Forslag til planprogram for kommunedelplan for oppvekst sendes ut på høring med
høringsfrist 30. april 2021
Behandling
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Forslag til planprogram for kommunedelplan for oppvekst sendes ut på høring med
høringsfrist 30. april 2021
17/21
INNSPILL TIL VIKENS HANDLINGSPROGRAM FOR SAMFERDSEL 2022-2025
Rådmannens innstilling
Kommunens representanter i regionrådet gis fullmakt til å ivareta Modum kommunes
interesser i arbeidet med felles uttalelse fra Ringeriksregionen til Viken fylkeskommunes
handlingsprogram for samferdsel.
Behandling
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
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Kommunens representanter i regionrådet gis fullmakt til å ivareta Modum kommunes
interesser i arbeidet med felles uttalelse fra Ringeriksregionen til Viken fylkeskommunes
handlingsprogram for samferdsel.
18/21
BOLIGER I BORETTSLAG OG BOLIGPOLITISKE VIRKEMIDLER
Rådmannens innstilling
Saken tas til orientering.
Behandling
Rådmannens innstilling med følgende tilleggsforslag fra Arbeiderpartiet fremmet av Ståle
Versland (A) ble enstemmig vedtatt.
Modum kommune skal bli attraktiv for ungdom å slå røtter i, og tiltrekke seg yngre
arbeidskraft vi har behov for.
Kommunen kan stille krav til nye byggeprosjekter om viss andel av nye prosjekter tilpasses
førstegangsetablerere.
Modum Boligeiendom KF kan være en naturlig samarbeidspartner i dette arbeidet.

Innstilling
Saken tas til orientering.
Modum kommune skal bli attraktiv for ungdom å slå røtter i, og tiltrekke seg yngre
arbeidskraft vi har behov for.
Kommunen kan stille krav til nye byggeprosjekter om viss andel av nye prosjekter tilpasses
førstegangsetablerere.
Modum Boligeiendom KF kan være en naturlig samarbeidspartner i dette arbeidet.

19/21
LOKALER
Rådmannens innstilling
1. Tidligere vedtak om å utrede nytt rådhus utgår. I stedet utredes hva som må gjøres
av bygningsmessige endringer for sikre tilfredsstillende arbeidsforhold.
2. Lokalene til Fure barnehage er gamle og dekker ikke kommunens krav til
barnehagebygg. Kommunen går i dialog med leietaker med sikte på å avhende
eiendommen.
Behandling
Punkt 1 i rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
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Punkt 2 i rådmannens innstilling med følgende tillegg ble vedtatt med seks (Sp,H,Frp,V,Krf)
mot fem (A) stemmer.
Det forutsettes videre barnehagedrift i bygget.
Innstilling
1. Tidligere vedtak om å utrede nytt rådhus utgår. I stedet utredes hva som må gjøres
av bygningsmessige endringer for sikre tilfredsstillende arbeidsforhold.
2. Lokalene til Fure barnehage er gamle og dekker ikke kommunens krav til
barnehagebygg. Kommunen går i dialog med leietaker med sikte på å avhende
eiendommen. Det forutsettes videre barnehagedrift i bygget.
20/21
DEMENSOMSORGEN I MODUM KOMMUNE
Rådmannens innstilling
Sak om Demensomsorgen i Modum kommune tas til orientering.
Behandling/innstilling i hovedutvalget for helse- og sosialsektoren
Behandling
Rådmannens innstilling med følgende felles tilleggsforslag fra Senterpartiet,
Fremskrittspartiet og Høyre, fremmet av Tone Kronen (Sp) ble enstemmig vedtatt.
350 000 kroner settes av til demensteamet. Dette finansieres av økte inntekter på
eiendomsskatt fra verker og bruk.
Innstilling
Sak om Demensomsorgen i Modum kommune tas til orientering.
350 000 kroner settes av til demensteamet. Dette finansieres av økte inntekter på
eiendomsskatt fra verker og bruk.
BEHANDLING/INNSTILLING I FORMANNSKAPET
Behandling
Innstillingen fra hovedutvalget for helse- og sosialsektoren ble vedtatt med seks (Sp,Frp,H,V,
Krf) mot fem (A) stemmer.
Mindretallet stemte for følgende endringsforslag fra Arbeiderpartiet fremmet av Tone
Ellefsrud (A)
For at Hukommelsesteamet skal ha mulighet til å få gjort jobben i henhold til «Plan for
demensomsorg i Modum Kommune» - samt følge opp tiltaksplanen, som er vedtatt av
Kommunestyret, foreslås det totalt 100% stilling til hver av de to spesialsykepleierne med
utdanning i demens og alderspsykiatri.
Innstilling
Sak om Demensomsorgen i Modum kommune tas til orientering.
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350 000 kroner settes av til demensteamet. Dette finansieres av økte inntekter på
eiendomsskatt fra verker og bruk.
21/21
INTERPELLASJON I KOMMUNESTYRE 08.02.21 - OMSORGSLØNN
Rådmannens innstilling
Saken tas til orientering.
Behandling
Rådmannens innstilling ble vedtatt med seks (Sp,H,Frp,Krf,V) mot fem (A) stemmer.
Mindretallet stemte for følgende endringsforslag fra Arbeiderpartiet fremmet av Tone
Ellefsrud (A)
1. Formannskapet ber om at omsorgslønn blir ett eget punkt i budsjettet, slik at det er
mulig å følge saken videre.
2. Formannskapet ber administrasjonen om å sende et brev med oppriktig beklagelse
for den store belastningen som her er påført mottakerne av omsorgslønn.
3. Formannskapet ber administrasjonen om å legge frem hvor mye i kroner som må
etterbetales, og hvor mange personer dette gjelder.
Vedtak
Saken tas til orientering.
22/21
INTERPELLASJON TIL KOMMUNESTYRE 08.02.21 - OMSTILLINGSPROSESS
Rådmannens innstilling
Saken tas til orientering
Behandling
Rådmannens innstilling ble vedtatt med seks (Sp,H,Frp,V,Krf) mot fem (A) stemmer.
Mindretallet stemte for følgende forslag fra Arbeiderpartiet fremmet av Ståle Versland (A).
I den vedtatte omstillingsprosessen skal ingen ansatte sies opp.
Vedtak
Saken tas til orientering
23/21
SØKNAD OM TILSKUDD TIL GATEJURISTEN INNLANDET
Rådmannens innstilling
Modum kommune gir et tilskudd på 10 000 kroner til Gatejuristen Innlandet.
Beløpet belastes formannskapets disposisjonskonto.
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Behandling
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Modum kommune gir et tilskudd på 10 000 kroner til Gatejuristen Innlandet.
Beløpet belastes formannskapets disposisjonskonto.
24/21
MØTEPLAN FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE 2. HALVÅR 2021
Ordførerens innstilling
Følgende møtedager for formannskap og kommunestyre 2. halvår 2021 vedtas:
Mandag 06. september
Mandag 13. september
Mandag 20. september
Mandag 11. oktober
Mandag 25. oktober
Mandag 22. november
Mandag 06. desember
Fredag 10. desember

FORMANNSKAP – kl. 1000
VALGDAG
KOMMUNESTYRE – kl. 1800
FORMANNSKAP – kl. 1000
KOMMUNESTYRE – kl. 1000
FORMANNSKAP – kl. 1000
Ekstra KOMMUNESTYRE – kl. 1800
KOMMUNESTYRE – kl. 1000

Behandling
Ordførerens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Innstilling
Følgende møtedager for formannskap og kommunestyre 2. halvår 2021 vedtas:
Mandag 06. september
Mandag 13. september
Mandag 20. september
Mandag 11. oktober
Mandag 25. oktober
Mandag 22. november
Mandag 06. desember
Fredag 10. desember

FORMANNSKAP – kl. 1000
VALGDAG
KOMMUNESTYRE – kl. 1800
FORMANNSKAP – kl. 1000
KOMMUNESTYRE – kl. 1000
FORMANNSKAP – kl. 1000
Ekstra KOMMUNESTYRE – kl. 1800
KOMMUNESTYRE – kl. 1000

25/21
SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - UTSIKTEN SPISERI AS
Rådmannens innstilling
Søknad om skjenkebevilling fra Utsikten Spiseri AS innvilges på følgende vilkår:
1. Bevillingen gjelder skjenking av øl og vin.

Side 10 av 12

2. Roy Kalrud godkjennes som styrer og Knut Stefferud som stedfortreder for
bevillingen.
3. Skjenkebevillingen gjelder til og med september 2024.
4. Kommunens åpnings- og skjenketider må overholdes.
5. Det forutsettes at politi og sosialtjeneste ikke har innvendinger.
6. Bevillingssøker Roy Kalrud må besørge at bestemmelser i alkoholloven og dens
forskrifter overholdes.
7. Det betales bevillingsgebyrer i forhold til omsetning og ellers i henhold til
alkohollovens bestemmelser.
Behandling
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Søknad om skjenkebevilling fra Utsikten Spiseri AS innvilges på følgende vilkår:
1. Bevillingen gjelder skjenking av øl og vin.
2. Roy Kalrud godkjennes som styrer og Knut Stefferud som stedfortreder for
bevillingen.
3. Skjenkebevillingen gjelder til og med september 2024.
4. Kommunens åpnings- og skjenketider må overholdes.
5. Det forutsettes at politi og sosialtjeneste ikke har innvendinger.
6. Bevillingssøker Roy Kalrud må besørge at bestemmelser i alkoholloven og dens
forskrifter overholdes.
7. Det betales bevillingsgebyrer i forhold til omsetning og ellers i henhold til
alkohollovens bestemmelser.
26/21
SPØRSMÅL, INTERPELLASJONER OG ORIENTERINGER 8. MARS 2021
Behandling
Ordfører besvarte følgende spørsmål fra Kristi Skinnes (Sp):
Vil ordføreren ta et initiativ til en undersøkelse for å få en oversikt over konsekvenser som
følge av Korona pandemien for Modums befolkning sett opp mot folkehelse, spesielt med
hensyn på barn og unge, og psykisk helse.
Ordførerens svar:
Ja, ordføreren vil følge opp, og gi et svar i neste møte.
28/21
Unntatt offentlig - Ofl §13 jf. fvl §13.2
BUD PÅ GNR 88 BNR 503 (TOMT 6) PÅ NEDMARKEN
Behandling
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
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Vedtak er unntatt offentlighet.
29/21
ORIENTERINGSSAK DEBATTHEFTE - TARIFF 2021
Rådmannens innstilling
Saken tas til orientering
Behandling
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Saken tas til orientering.
30/21
ORIENTERINGSSAK - VEILØSNING MOT NEDRE SAND/SAGSTRANDA
Rådmannens innstilling
Saken tas til orientering
Behandling
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Planen vedr. bygging av gangvei/fortau langs Jarenveien følges opp.
Vedtak
Saken tas til orientering

Det protokolleres at Ståle Versland (A) ikke godkjenner protokollen fra møte i
formannskapet 25. januar.
Manglende godkjenning skyldes sak 7/21, statuslister, og ønske fra Ståle Versland (A) om
at påviste feil i statuslistene skal gjengis i protokollen.
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