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Møtt for

Linda Vangen

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. 31/21 - 43/21
Det var eiermøte med Modus ASVO/Modum Industri i starten av møte
Vikersund, 26.04.2021
MODUM KOMMUNE
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31/21
REVIDERING AV ØKONOMIREGLEMENT
Rådmannens innstilling
Revidert økonomireglement vedtas
Behandling
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Innstilling
Revidert økonomireglement vedtas

32/21
ÅRSMELDING KRAFTFOND 2020
Rådmannens innstilling
Årsmelding for Modum kommunes kraftfond for 2020 godkjennes.
Gjenpart av årsmeldingen sendes Viken fylkeskommune og Statsforvalteren i Oslo og Viken
til orientering.
Behandling
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Innstilling
Årsmelding for Modum kommunes kraftfond for 2020 godkjennes.
Gjenpart av årsmeldingen sendes Viken fylkeskommune og Statsforvalteren i Oslo og Viken
til orientering.

33/21
KOMMUNEPLAN FOR KULTURMINNER 2020 - 2028 - 3. GANGS BEHANDLING
Rådmannens innstilling
Kommunedelplan for kulturminner vedtas med følgende endringer:
Plankart:
-

Hensynssone 6 A, arkeologisk kulturmiljø Brustigåsen avgrenses til området vest for
Malmveien
Hensynssone 7 A, arkeologisk kulturmiljø Heggbekkollen avgrenses i vest mot
Høgåsen og Svartfjellet naturreservat.
Hensynssone 14 B Modum bad bygningshistoriske miljø avgrenses i nordvest og
nordøst. Badets gamle driftsbygninger for gårdsdrift og snekkervirksomhet i nordøst,
og tre opprinnelige eneboliger vis a vis Badets hovedbygning tas ut av hensynssonen.
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De arkeologiske hensynssonene rundt Modums tre bygdeborger er store. Selve
landskapsformen skal forklare deres beliggenhet på en vanskelig tilgjengelig høyde. For
Brustigåsen er Malmveien en betydelig ferdselsvei nedenfor åsen og med det en naturlig
avgrensing av hensynssonen. Hensynssonen mot Heggbekkollen grenser mot Høgåsen og
Svartfjellet naturreservat i bakkant i vest. Et reservat har juridisk bindende og mer restriktive
bestemmelser. Det vil med det være unaturlig å strekke en hensynssone inn i reservatet slik
det opprinnelig var foreslått.
Hensynssonen rundt Modum Bad har også stor i utstrekning. Driften av jordbruksarealet og
et snekkerverksted er ikke lenger noen naturlig del av institusjonsdriften. Det samme gjelder
tre opprinnelige nyere eneboliger for ansatte på Badet som ligger svært sentralt plassert for
en eventuell utvidelse av dagens drift av Modum Bad. Hensynssonen begrenses derved mer
til virksomheten knyttet til dagens institusjonsdrift, en oppgave som fortsatt vil kunne bli
krevende nok.
Handlingsplan:
-

Krøderbanen verdi som en del av Modum kommunes gamle ferdselsårer er bedre
tydeliggjort blant Kulturminneplanens handlingsplans kortsiktige tiltak
Prioritet for aldersfesting av Heggen kirke, Modums eldste bestående bygg er tatt inn
blant kulturminneplanens handlingsplans strakstiltak.

Behovet for en integrering av Krøderbanen som transport/ferdselsåre og en mer nøyaktig
datering av Modums eldste stående bygg, Heggen kirke er foreslått tydeliggjort i vedlagte
planbeskrivelses reviderte handlingsplan.
Behandling
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Innstilling
Kommunedelplan for kulturminner vedtas med følgende endringer:
Plankart:
-

Hensynssone 6 A, arkeologisk kulturmiljø Brustigåsen avgrenses til området vest for
Malmveien
Hensynssone 7 A, arkeologisk kulturmiljø Heggbekkollen avgrenses i vest mot
Høgåsen og Svartfjellet naturreservat.
Hensynssone 14 B Modum bad bygningshistoriske miljø avgrenses i nordvest og
nordøst. Badets gamle driftsbygninger for gårdsdrift og snekkervirksomhet i nordøst,
og tre opprinnelige eneboliger vis a vis Badets hovedbygning tas ut av hensynssonen.

De arkeologiske hensynssonene rundt Modums tre bygdeborger er store. Selve
landskapsformen skal forklare deres beliggenhet på en vanskelig tilgjengelig høyde. For
Brustigåsen er Malmveien en betydelig ferdselsvei nedenfor åsen og med det en naturlig
avgrensing av hensynssonen. Hensynssonen mot Heggbekkollen grenser mot Høgåsen og
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Svartfjellet naturreservat i bakkant i vest. Et reservat har juridisk bindende og mer restriktive
bestemmelser. Det vil med det være unaturlig å strekke en hensynssone inn i reservatet slik
det opprinnelig var foreslått.
Hensynssonen rundt Modum Bad har også stor i utstrekning. Driften av jordbruksarealet og
et snekkerverksted er ikke lenger noen naturlig del av institusjonsdriften. Det samme gjelder
tre opprinnelige nyere eneboliger for ansatte på Badet som ligger svært sentralt plassert for
en eventuell utvidelse av dagens drift av Modum Bad. Hensynssonen begrenses derved mer
til virksomheten knyttet til dagens institusjonsdrift, en oppgave som fortsatt vil kunne bli
krevende nok.
Handlingsplan:
-

Krøderbanen verdi som en del av Modum kommunes gamle ferdselsårer er bedre
tydeliggjort blant Kulturminneplanens handlingsplans kortsiktige tiltak
Prioritet for aldersfesting av Heggen kirke, Modums eldste bestående bygg er tatt inn
blant kulturminneplanens handlingsplans strakstiltak.

Behovet for en integrering av Krøderbanen som transport/ferdselsåre og en mer nøyaktig
datering av Modums eldste stående bygg, Heggen kirke er foreslått tydeliggjort i vedlagte
planbeskrivelses reviderte handlingsplan.

34/21
KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2021 - 2032. STATUS FOR ARBEIDET OG AVKLARING
AV VISJON/SLAGORD
Rådmannens innstilling
Følgende slagord tas i bruk for Modum kommune:
….
Saken tas til orientering.

Behandling
Saken ble enstemmig tatt til orientering.
Det ble enstemmig vedtatt å nedsette en gruppe for å arbeide videre med kommunens
visjon/slagord. Arbeidsgruppa består av Ole Martin Kristiansen (V), Ole Johan Sandvand (V),
Tone Kronen (Sp), Tone Ellefsrud (A) og Tormod Kalager (A).
Vedtak
Saken tas til orientering.
Det ble nedsatt en arbeidsgruppe for å arbeide videre med kommunens visjon/slagord.
Arbeidsgruppa består av Ole Martin Kristiansen (V), Ole Johan Sandvand (V), Tone Kronen
(Sp), Tone Ellefsrud (A) og Tormod Kalager (A).
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35/21
HØRING - ENDRING I ORGANISERINGEN AV SIVIL RETTSPLEIE I SØR-ØST POLITIDISTRIKT
Rådmannens innstilling
Modum kommune har ingen merknader til høringen.
Behandling
Fellesforslag fra Senterpartiet, Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig folkeparti og Venstre,
fremmet av Bjørn Erik Sørli (Frp) ble vedtatt med seks (Sp,Frp,H,Krf,V) mot fem (A) stemmer.
Vi anser det som viktig med desentraliserte arbeidsplasser, og legger til grunn for vår
tilslutning til omorganiseringen at det beholdes slik for fremtiden. Lokalkunnskap mener
vi er en viktig verdi.

Mindretallet stemte for følgende forslag fra Arbeiderpartiet, fremmet av Ståle Versland (A)
Modum kommune støtter ikke forslaget om endringer i organisering av den sivile
rettspleien i Sør-Øst Politidistrikt.
Begrunnelse:
Modum kommune er fornøyd med dagens organisering av den sivile rettspleie. Vi deler
ikke politidistriktets beskrivelse av at innbyggerne er fornøyde med å få sine henvendelser
besvart pr telefon eller e-post. Vår erfaring er at nærhet til tjenestene og lokalkunnskap er
viktig.
Tidligere sentraliseringer av namsfunksjoner som f.eks. gjeldsrådgivning, har ført til at
færre bruker tjenestene. Den foreslåtte omorganiseringen vil skap større avstand til
innbyggerne og intensjonen med nærpolitireformen vil svekkes ytterligere. Vi oppfordrer
politidistriktet til å ta hensyn til at det fortsatt er mange innbyggere som ikke kan benytte
seg av digitale løsninger, spesielt i distriktskommunene. I Modum er det fortsatt et stort
antall husstander som ikke har tilgang på fiber eller høyhastighets bredbånd.
Vedtak
Modum kommune anser det som viktig med desentraliserte arbeidsplasser, og legger til
grunn for vår tilslutning til omorganiseringen at det beholdes slik for fremtiden.
Lokalkunnskap mener vi er en viktig verdi.

36/21
ORIENTERING - INFRASTRUKTURPROSJEKT VIKERSUND SENTRUM NORD
Rådmannens innstilling
Prosjektleders rapportering tas til orientering.
Behandling
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
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Innstilling
Prosjektleders rapportering tas til orientering.

37/21
OPPFORDRING OM EVALUERING AV PROSESSEN KNYTTET TIL REVISJONEN I
BARNESKOLENE
Rådmannens innstilling
Saken drøftes i møte.
Behandling
Saken utsettes til neste formannskapsmøte. De politiske partier skal forsøke å samordne et
eventuelt evalueringsoppdrag. Også de partiene som ikke er representert i formannskapet
skal få uttale seg før ny behandling.
Følgende forslag fra Arbeiderpartiet ble fremmet av Ståle Versland (A).
Målet med evaluering er å lære av det som skjedde, hvordan saken eskalerte og hvordan
revisjon ble gjennomført, for å unngå at lignende "situasjoner" oppstår.
Det vil oppstå kritikkverdige forhold der mennesker jobber, hvordan kan vi bli bedre til å
håndtere slik situasjoner mer profesjonelt.
Det er selve prosessen som skal evalueres
 kvaliteten på spørreundersøkelsen
 selve gjennomføringen og objektivitet til Viken kommunerevisjonen.
 kontrollutvalgets prosess, blant annet bruk av lukkede møter
 politikere som ombudspersoner – hvordan noen "eide" sannheten allerede før
revisjonen var gjennomført?
Vedtak
Saken utsettes til formannskapsmøte 7. juni 2021.

38/21
HJEMMELSOVERFØRING KIRKEBYGG OG GRAVPLASSER
Rådmannens innstilling
Forslag til prinsippavtale vedtas.
Rådmannen får fullmakt til å godkjenne hjemmelsoverføring for de enkelte områdene i
samsvar med vedtatt prinsippavtale.
Behandling
Saken videresendes enstemmig til kommunestyre uten realitetsbehandling.
Vedtak
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Saken videresendes kommunestyre uten realitetsbehandling.

39/21
SØKNAD OM PROSJEKTMIDLER TIL DIGITAL MARKEDSPLASS FOR HANDEL- OG
SERVICENÆRINGEN I MODUM
Rådmannens innstilling
Modum kommune bevilger kr. 150.000 fra Kraftfondet til Modum Næringsråds prosjekt
Digital markedsplass for handel- og servicenæringen i Modum.
Behandling
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Modum kommune bevilger kr. 150.000 fra Kraftfondet til Modum Næringsråds prosjekt
Digital markedsplass for handel- og servicenæringen i Modum.

40/21
SØKNAD OM STØTTE TIL SYKKELRITT "LADIES TOUR OF NORWAY 2021"
Rådmannens innstilling
1. Det bevilges 50 000 kr i støtte til arrangementet «Ladies Tour of Norway 2021».
2. Beløpet belastes 147023 500000 100000 hovedutvalgets disposisjonspost med
25 000 kr og 147022 010000 180200 formannskapets disposisjonspost med 25 000
kr.
3. Skulle arrangementet bli avlyst bortfaller eventuell tilskudd fra Modum kommune.
Behandling
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Det bevilges 50 000 kr i støtte til arrangementet «Ladies Tour of Norway 2021».
2. Beløpet belastes 147023 500000 100000 hovedutvalgets disposisjonspost med
25 000 kr og 147022 010000 180200 formannskapets disposisjonspost med 25 000
kr.
3. Skulle arrangementet bli avlyst bortfaller eventuell tilskudd fra Modum kommune.

41/21
SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL 1. MAI ARRANGEMENT 2021
Rådmannens innstilling
Modum kommune gir et tilskudd på kr. 16.000 til 1. mai arrangement 2021.
Beløpet belastes formannskapets disposisjonskonto.
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Behandling
Fellesforslag fra Senterpartiet, Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig folkeparti og Venstre
fremmet av Bjørn Erik Sørli (Frp) ble vedtatt med seks (Sp,Frp,H,Krf,V) mot fem (A) stemmer.
Forslag til vedtak i sak 41/21: Modum kommune gir et tilskudd på kr 10 000 til 1. mai
arrangement 2021. Beløpet belastes formannskapets disposisjonskonto.
Mindretallet stemte for rådmannens innstilling.
Vedtak
Modum kommune gir et tilskudd på kr. 10.000 til 1. mai arrangement 2021.
Beløpet belastes formannskapets disposisjonskonto.

42/21
SPØRSMÅL, INTERPELLASJONER OG ORIENTERINGER 26. APRIL 2021
Behandling
 Ordfører Sunni G. Aamodt (Sp) besvarte spørsmål fra Ole Martin Kristiansen (V)
vedrørende gangvei langs Heggenveien.


Ordfører orienterte kort om status for fusjonsplaner for Vardar AS.



Jon Hovland (H) ber kommunen se på rutiner for å søke om tiltaks-/prosjektmidler.

43/21
HELHETLIG UTVIKLINGSPLAN SKREDSVIKMOEN - INNHOLD OG AVGRENSINGER
Rådmannens innstilling
Innspill fra møtet legges til grunn for tilbudsinnhenting for helhetlig plan for Skredsvikmoen.
Behandling
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Innspill fra møtet legges til grunn for tilbudsinnhenting for helhetlig plan for Skredsvikmoen.
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