MØTEPROTOKOLL
Kommunestyret

Møtested: Digitalt på Teams
Møtedato: 10.05.2021 Tid: 10:00 – 14:15
Til stede på møte
Funksjon
Navn
Parti
Møtt for
Leder
Sunni Grøndahl Aamodt SP
Medlem
Tone Kronen
SP
Medlem
Terje Ingvoldstad
SP
Medlem
Sigurd Backe
SP
Medlem
Kristi Skinnes
SP
Medlem
Liss-Heidi Djupvik Jahr SP
Medlem
Sveinung Bergan
SP
Medlem
Roar Østli
SP
Nestleder
Bjørn Erik Sørli
FRP
Medlem
Christoffer J. Kolberg
FRP
Medlem
Linda Vangen
FRP
Medlem
Robert Foss
FRP
Medlem
Jon Hovland
H
Medlem
John Arne Wendelborg H
Medlem
Per Rune Grønhovd
H
Medlem
Aina Østenengen
H
Medlem
Ole Johan Sandvand
KRF
Medlem
Ståle Versland
AP
Medlem
Tone Ellefsrud
AP
Medlem
Vidar Esperum
AP
Medlem
Tone Gunn Angeltveit
AP
Medlem
Terje E. Gulbrandsen
AP
Medlem
Thomas L. Andersen
AP
Medlem
Åse Finsrud
AP
Medlem
Tormod Kalager
AP
Medlem
Viktoria Marie Trulsrud AP
Medlem
Egil Kjølstad
AP
Medlem
Gunhild Versland
AP
Medlem
Kåre Norli
AP
Medlem
Brit Eva Helgedal
MDG
Medlem
Laila O. Brandsgård
SV
Varamedlem
Asgeir Kolsrud
FRP
Morten Wold
Varamedlem
Terje Berget
AP
Ingrid Helene Hartz
Varamedlem
Knut Erik Kjemperud
AP
Gro Nanna Hovde
Varamedlem
Erik Hørlück Berg
V
Ole Martin Kristiansen
Aina Østenengen (H) fikk innvilget permisjon under behandlingen av sak 34/21.
Lene Syvertsen (H) møtte for henne i denne saken.

Fra administrasjonen og andre
Rådmann Aud Norunn Strand, leder ved sentraladministrasjonen Anne-Bjørg Aspheim,
personalsjef Erla Sverdrup, økonomisjef Gro Øverby, kommunikasjonsrådgiver Eivind
Kopland, teknisk sjef Harald Silseth, helse- og sosialsjef Nanna Nordhagen, kultursjef
Per Aimar Carlsen, undervisningssjef Per Kvaale Caspersen og politisk sekretariat v/ Lise
F. Grønlund og Gro Asbjørnhus.
Rådmann Aud Norunn Strand orienterte om folkehelseoversikten i starten av møte.
Behandlet ble sakene fra nr. 27/21 - 36/21
Vikersund, 07.05.2021
MODUM KOMMUNE
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SAKSLISTE
Saksnr.
27/21

Arkivsaksnr.
Tittel
21/1411
REVIDERING AV ØKONOMIREGLEMENT

28/21

21/1674
ÅRSMELDING KRAFTFOND 2020

29/21

20/4956
KOMMUNEPLAN FOR KULTURMINNER 2020 - 2028 - 3. GANGS
BEHANDLING

30/21

21/1614
ORIENTERING - INFRASTRUKTURPROSJEKT VIKERSUND SENTRUM NORD

31/21

21/1530
HJEMMELSOVERFØRING KIRKEBYGG OG GRAVPLASSER

32/21

21/1595
FAIRTRADE - EVALUERING

33/21

21/1678
OPPFØLGING AV BARN OG UNGE UNDER PANDEMIEN - PÅ KORT OG LANG
SIKT

34/21

21/1584
FOLKEHELSEPROFIL 2021

35/21

21/2190
PROSJEKTPLANER FOR FORVALTNINGSREVISJONER - ØKONOMISK
SOSIALHJELP OG VANN/VANNKVALITET

36/21

21/2179
SPØRSMÅL, INTERPELLASJONER OG ORIENTERINGER 10. MAI 2021

Side 3 av 14

27/21
REVIDERING AV ØKONOMIREGLEMENT
Rådmannens innstilling
Revidert økonomireglement vedtas
Behandling/innstilling i Formannskapet den 26.04.2021
Behandling
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Innstilling
Revidert økonomireglement vedtas
BEHANDLING/VEDTAK I KOMMUNESTYRE
Behandling
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Revidert økonomireglement vedtas
28/21
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/innstilling i Formannskapet den 26.04.2021
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.
BEHANDLING/VEDTAK I KOMMUNESTYRE
Behandling
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
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Det gis en orientering om prosjektene som er støttet av kraftfondet i et senere møte.
Vedtak
Årsmelding for Modum kommunes kraftfond for 2020 godkjennes.
Gjenpart av årsmeldingen sendes Viken fylkeskommune og Statsforvalteren i Oslo og Viken
til orientering.
29/21
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.
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.
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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/innstilling i Formannskapet den 26.04.2021
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
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/VEDTAK I KOMMUNESTYRE
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Behandling
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
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
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.
30/21
ORIENTERING - INFRASTRUKTURPROSJEKT VIKERSUND SENTRUM NORD
Rådmannens innstilling
Prosjektleders rapportering tas til orientering.
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Behandling/innstilling i Formannskapet den 26.04.2021
Behandling
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Innstilling
Prosjektleders rapportering tas til orientering.
BEHANDLING/VEDTAK I KOMMUNESTYRE
Behandling
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Følgende tilleggsforslag fra Arbeiderpartiet fremmet av Egil Kjølstad (A) ble ikke stemt over
men oversendes formannskapet.
Modum kommune legger årlig fram en oversikt over framdrift i prosjektet Vikersund
sentrum nord f.eks. ved årsmeldingen. Samtidig lages det en oversikt over økonomien i
prosjektet for Modum kommune.
Vedtak
Prosjektleders rapportering tas til orientering.
31/21
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/innstilling i Formannskapet den 26.04.2021
Behandling
Saken videresendes enstemmig til kommunestyre uten realitetsbehandling.
Innstilling
Saken videresendes kommunestyre uten realitetsbehandling.
BEHANDLING/VEDTAK I KOMMUNESTYRE
Behandling
Følgende forslag fremmet av ordfører Sunni G. Aamodt (Sp) ble enstemmig vedtatt.
Kommunestyret slutter seg til følgende uttalelse: Modum kommune har forståelse for at
kirkebygg skal tilhøre soknet, men stiller seg undrende til at gravplassene, hvor Modum
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kommune er hjemmelshaver og har forvaltningsansvaret, skal måtte overskjøtes til soknet.
Ordningen slik den er i dag fungerer godt, og for de som har en annen tros- og
livssynstilhørighet kan det virke negativt at gravplassen skal tilhøre den norske kirke.
Skillet mellom stat og kirke har ikke ført til samme skillet når det gjelder eierskap av
gravplasser, noe Modum kommune mener ikke er riktig da gravplassene i utgangspunktet
gjelder for alle innbyggere uavhengig av trosretning.
Spørsmål om hjemmelsoverføring utsettes til ytterligere avklaringer med aktuelle
myndigheter er gjennomført.
Vedtak
Kommunestyret slutter seg til følgende uttalelse: Modum kommune har forståelse for at
kirkebygg skal tilhøre soknet, men stiller seg undrende til at gravplassene, hvor Modum
kommune er hjemmelshaver og har forvaltningsansvaret, skal måtte overskjøtes til soknet.
Ordningen slik den er i dag fungerer godt, og for de som har en annen tros- og
livssynstilhørighet kan det virke negativt at gravplassen skal tilhøre den norske kirke. Skillet
mellom stat og kirke har ikke ført til samme skillet når det gjelder eierskap av gravplasser,
noe Modum kommune mener ikke er riktig da gravplassene i utgangspunktet gjelder for alle
innbyggere uavhengig av trosretning.
Spørsmål om hjemmelsoverføring utsettes til ytterligere avklaringer med aktuelle
myndigheter er gjennomført.
32/21
FAIRTRADE - EVALUERING
Rådmannens innstilling
1. Følgende personer oppnevnes som politiske representanter i styringsgruppen. Valget
gjelder for resten av kommunestyreperioden:
a)
b)
2. 1 representant fra næringslivet inviteres inn i arbeidet og styringsgruppen får
fullmakt til å godkjenne nytt medlem.
Behandling i hovedutvalg for samferdsel og næring 04.05.2021
Behandling
Brit Eva Helgedal (MDG) ønsket å få vurdert habilitet i og med at hun er deltaker i
styringsgruppen.
Etatsjef Anne-Bjørg Aspheim redegjorde for avklaringer fra Statsforvalter ang. mulig
inhabilitet.
Hovedutvalget vedtok enstemmig at Brit Eva Helgedal var habil.
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Ole Johan Sandvand (KrF) foreslo at Brit Eva Helgedal fortsetter som medlem i
styringsgruppen og at en person fra posisjon velges som representant og at denne velges av
kommunestyret.
Ole Johan Sandvands forslag ble enstemmig vedtatt.
Rådmannens innstilling punkt 2 ble enstemmig vedtatt.
Innstilling
1. Følgende personer oppnevnes som politiske representanter i styringsgruppen. Valget
gjelder for resten av kommunestyreperioden:
a) Brit Eva Helgedal
b) (medlem fra posisjon velges av kommunestyret)
1 representant fra næringslivet inviteres inn i arbeidet og styringsgruppen får fullmakt til å
godkjenne nytt medlem.
BEHANDLING/VEDTAK I KOMMUNESTYRE
Behandling
Innstilling fra hovedutvalg for samferdsel og næring, samt forslag på Kristi Skinnes (Sp) som
posisjonens medlem ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Følgende personer oppnevnes som politiske representanter i styringsgruppen. Valget
gjelder for resten av kommunestyreperioden:
a) Brit Eva Helgedal (MDG)
b) Kristi Skinnes (Sp)
2. 1 representant fra næringslivet inviteres inn i arbeidet og styringsgruppen får
fullmakt til å godkjenne nytt medlem.
33/21
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.
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.
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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/innstilling i hovedutvalg for helse- og sosialsektoren den 20.04.2021
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Behandling/innstilling i hovedutvalg for undervisningssektoren den 21.04.2021
Behandling
Rådmannens innstilling ble 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.
Bevilgningene finansieres av varslede ekstraordinære koronamidler fra staten
BEHANDLING/VEDTAK I KOMMUNESTYRE
Behandling
Innstillingen fra hovedutvalgene for helse- og sosialsektoren og undervisningssektoren ble
enstemmig vedtatt.
Innspill gitt i møte samt evalueringsrapport: Statusrapport 13, Utsattes barn og unges
tjenestetilbud under pandemien og koronakommisjonen rapport tas videre som sak til
formannskapet.
Vedtak
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.
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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.
34/21
FOLKEHELSEPROFIL 2021
Rådmannens innstilling
Folkehelseprofil 2021 tas til orientering.
Behandling/innstilling i hovedutvalg for samferdsel og næring den 04.05.2021
Behandling
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Innstilling
Folkehelseprofil 2021 tas til orientering.
Behandling/innstilling i hovedutvalg for teknisk, landbruk og natur den 21.04.2021
Behandling
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Innstilling
Folkehelseprofil 2021 tas til orientering.
Behandling/innstilling i hovedutvalg for undervisningssektoren den 21.04.2021
Behandling
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Hovedutvalget ønsker et innlegg om psykisk helse i skolen, i et hovedutvalgsmøte når det blir
fysiske møter igjen.
Innstilling
Folkehelseprofil 2021 tas til orientering.
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Behandling/innstilling i hovedutvalg for kultur, idrett og livsglede den 20.04.2021
Behandling
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Innstilling
Folkehelseprofil 2021 tas til orientering.
Behandling/innstilling i hovedutvalg for helse- og sosial den 20.04.2021
Behandling
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Innstilling
Folkehelseprofil 2021 tas til orientering.
BEHANDLING/VEDTAK I KOMMUNESTYRE
Behandling
Hovedutvalgenes innstillinger ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Folkehelseprofil 2021 tas til orientering.
35/21
PROSJEKTPLANER FOR FORVALTNINGSREVISJONER - ØKONOMISK SOSIALHJELP OG
VANN/VANNKVALITET
Kontrollutvalgets innstilling
Kommunestyret slutter seg til fremlagte prosjektplan og bevilger kr 246 000 til
forvaltningsrevisjonsprosjektet Sikring av vannkvalitet
Behandling
Følgende endringsforslag fra Høyre fremmet av Jon Hovland (H) ble enstemmig vedtatt.
Kommunestyret sender saken om forvaltningsrevisjonsprosjekter tilbake til
kontrollutvalget for ny vurdering.
Modum kommune lager selv en ny plan for fornying av ledningsnettet, vannrensing og
trykknivå, sammen med rådgiver Asplan Viak, planen skal være ferdig i løpet av 2021.
Teknisk sjef kan informere om dette.
Kontrollutvalget bes komme tilbake til kommunestyret med ny vurdering, eller med et
annet forvaltningsrevisjonsprosjekt.
Vedtak
Kommunestyret sender saken om forvaltningsrevisjonsprosjekter tilbake til kontrollutvalget
for ny vurdering.
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Modum kommune lager selv en ny plan for fornying av ledningsnettet, vannrensing og
trykknivå, sammen med rådgiver Asplan Viak, planen skal være ferdig i løpet av 2021.
Teknisk sjef kan informere om dette.
Kontrollutvalget bes komme tilbake til kommunestyret med ny vurdering, eller med et annet
forvaltningsrevisjonsprosjekt.
36/21
SPØRSMÅL, INTERPELLASJONER OG ORIENTERINGER 10. MAI 2021
Behandling
Protokoll fra møte i kontrollutvalget 19. mars ble tatt til orientering.
 Interpellasjon fra Per Rune Grønhovd (H) vedr. ønske om en helhetlig strategi og
stedsattraktivitet og omdømme for Modum kommune tas til orientering og
oversendes formannskapet som innspill til kommuneplanens samfunnsdel.
 Ordfører Sunni G. Aamodt (Sp) besvarte spørsmål fra Brit Eva Helgedal (MDG)
vedrørende eventuell lokalpolitisk støtte til FNs forbud mot atomvåpen.
 Ordfører Sunni G. Aamodt (Sp) besvarte spørsmål fra Ståle Versland (A) vedrørende
tomter/byggeprosjekter for førstegangsetablerere
Ordfører Sunni G. Aamodt (Sp) informerte kort om status vedr. eventuell fusjon mellom
Glitre Energi AS og Agder Energi AS. Modum er deleier i Vardar AS som eier 50% av Glitre AS.
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