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4/21
RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL LAG OG FORENINGER 2021
Rådmannens innstilling
1. Retningslinjer for tilskudd til lag og foreninger videreføres.
2. Refusjon av utgifter til leie av møtelokaler og treningsanlegg gis til organiserte
aktiviteter for barn og ungdom. Maksbeløp for beregning av refusjon reduseres til 10
000 kr.
3. Fast årlig tilskudd til drift av SMK Viking og Åmot IF FFU lag videreføres.
Behandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Retningslinjer for tilskudd til lag og foreninger videreføres.
2. Refusjon av utgifter til leie av møtelokaler og treningsanlegg gis til organiserte
aktiviteter for barn og ungdom. Maksbeløp for beregning av refusjon reduseres til 10
000 kr.
3. Fast årlig tilskudd til drift av SMK Viking og Åmot IF FFU lag videreføres.

5/21
SØKNAD OM TILSKUDD TIL UNDRINGSUKA
Rådmannens innstilling
Det bevilges 35 000 kr til UndringsUka DA til å arrangere UndringsUka i tre uker i skolens
sommerferie. Bevilgningen besastes konto 147000 510000 231000.
Modum kommune ansetter en ungdom som skal arbeide på UndringsUka. Lønnsmidler
dekkes av bevilgningen.
Behandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Det bevilges 35 000 kr til UndringsUka DA til å arrangere UndringsUka i tre uker i skolens
sommerferie. Bevilgningen besastes konto 147000 510000 231000.
Modum kommune ansetter en ungdom som skal arbeide på UndringsUka. Lønnsmidler
dekkes av bevilgningen.

6/21
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».
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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
Enstemmig vedtatt.
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.

7/21
OPPFØLGING AV SKYTEBANEUTVALGETS RAPPORT
Rådmannens innstilling
Saken legges fram til drøfting.
Behandling
Forslag fra Ole Martin Kristiansen (V):
1. Skytebaneutvalgets rapport tas til orientering.
2. Videre behandling av saken utsettes til det gjennomføres en befaring med
hovedutvalg/skytterlag/skytebaneutvalget
Forslag fra Ole Martin kristiansen (V) ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Skytebaneutvalgets rapport tas til orientering.
2. Videre behandling av saken utsettes til det gjennomføres en befaring med
hovedutvalg/skytterlag/skytebaneutvalget

8/21
OPPFØLGING AV BARN OG UNGE UNDER PANDEMIEN - PÅ KORT OG LANG SIKT
Rådmannens innstilling
1. Det bevilges inntil kr 426 000 kr ferietiltak for barn og ungdom. Beløpet kommer til
utbetaling hvis søknad fra Gjensidige-stiftelsen helt eller delvis ikke blir innvilget.
2. Det bevilges inntil kr 145 000 til skolekinotilbud for grunnskoleelever i Modum.
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3. Det bevilges kr 143 000 til gjennomføring av “Sommersvøm” i Modum 2021
4. Det bevilges inntil kr 450 000 til Familieråd som et forebyggende tiltak for barn, unge
og deres familier.
5. Det bevilges inntil kr 220 000 til opplæring av medarbeidere i barnehager og skoler i
Trygghetssirkelen.
6. Det bevilges inntil kr 240 000 til styrking av skolehelsetjenesten med 100 %
helsesykepleierstilling fra september 2021 og ut året.
7. Bevilgningene finansieres av varslede ekstraordinære koronamidler fra staten.
Behandling
Enstemmig vedtatt.
Innstilling
1. Det bevilges inntil kr 426 000 kr ferietiltak for barn og ungdom. Beløpet kommer til
utbetaling hvis søknad fra Gjensidige-stiftelsen helt eller delvis ikke blir innvilget.
2. Det bevilges inntil kr 145 000 til skolekinotilbud for grunnskoleelever i Modum.
3. Det bevilges kr 143 000 til gjennomføring av “Sommersvøm” i Modum 2021
4. Det bevilges inntil kr 450 000 til Familieråd som et forebyggende tiltak for barn, unge
og deres familier.
5. Det bevilges inntil kr 220 000 til opplæring av medarbeidere i barnehager og skoler i
Trygghetssirkelen.
6. Det bevilges inntil kr 240 000 til styrking av skolehelsetjenesten med 100 %
helsesykepleierstilling fra september 2021 og ut året.
7. Bevilgningene finansieres av varslede ekstraordinære koronamidler fra staten.

9/21
FOLKEHELSEPROFIL 2021
Rådmannens innstilling
Folkehelseprofil 2021 tas til orientering.
Behandling
Enstemmig vedtatt.
Innstilling
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Folkehelseprofil 2021 tas til orientering.

10/21
KOMMUNEPLAN FOR KULTURMINNER 2020 - 2028 - 3. GANGS BEHANDLING
Rådmannens innstilling
Kommunedelpan 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
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
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Enstemmig vedtatt.
Innstilling
Kommunedelpan 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
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.

11/21
ORIENTERINGER HOVEDUTVALG FOR KULTUR, IDRETT OG LIVSGLEDE
Rådmannens innstilling
Det ble orientert om følgende saker:
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Økonomirapport januar – mars 2021
Møtedatoer hovedutvalg høsten 2021 (uke 35, 41, 46)
Innspill ang oppmaling av «elger» i Korketrekkeren
Kommuneplanens samfunnsdel 2021 – status og videre framdrift

Behandling
Innspill fra John Arne Wendelborg (H) om registrering av statuer, plaketter og byster.
Liste oversendes administrasjonen som lager egen sak om registrering av statuer, plaketter
og byster.
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Det ble orientert om følgende saker:
 Økonomirapport januar – mars 2021
 Møtedatoer hovedutvalg høsten 2021 (uke 35, 41, 46)
 Innspill ang oppmaling av «elger» i Korketrekkeren
 Kommuneplanens samfunnsdel 2021 – status og videre framdrift
 Liste oversendes administrasjonen som lager egen sak om registrering av statuer,
plaketter og byster.
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