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Innledning 
 
Modum kommunes gjeldende kommuneplan gjennomgikk en full revidering i 2005. 
Kommunene er iht. plan- og bygningsloven pålagt å revidere kommuneplanen en gang i hver 
kommunestyreperiode. Kommunestyret vedtok 21.12.2007 igangsetting av planrevisjon for 
planperioden 2010-2020. Første fase i revisjonen var å utarbeide et planprogram. 
Planprogrammet ble vedtatt 2.2.2009, og gir føringer for omfang, temaer og framdrift for selve 
kommuneplanrevisjonen. 
 
Når vi nå skal se på kommuneplanen på nytt vil vi i all hovedsak bygge videre på gjeldende plan. 
Samfunnet er imidlertid i kontinuerlig endring, og det vil derfor være behov for å vurdere om 
samfunnsutviklingen betinger at nye temaer bør tas inn i kommunens planer. Videre bør 
prioriteringene som tidligere planer har lagt opp til gjennomgås, for å se om de speiler de 
faktiske utfordringene samfunnet nå står overfor. Siden det er klare koblinger mellom 
samfunnsutvikling og arealbruk revideres både den langsiktige, overordna kommuneplanen og 
kommuneplanens arealdel samtidig.  
 
Om kommuneplanen 
 
Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument og gir rammer for utvikling av 
kommunesamfunnet og forvaltningen av arealressursene. Kommunal planlegging skal ivareta 
både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver. Kommuneplanen består av 
en langsiktig samfunnsdel som trekker opp rammene for den langsiktige utviklingen av 
Modumsamfunnet. Videre inneholder kommuneplanen en kortsiktig handlingsdel bestående av 
sektorplaner og økonomiplan/budsjett, samt en arealdel som angir mulighetene og 
begrensningene mht. framtidig disponering av arealer og naturressurser.  
 

Samfunnsdelen 
Samfunnsdelen beskriver de langsiktige samfunnsmessige utfordringene , og angir mål og 
strategier for utviklingen av kommunesamfunnet og kommunen som organisasjon. 
Samfunnsdelen er et strategisk dokument som gir retningslinjer for sektorenes virksomhet og 
kommunesamfunnet forøvrig. Samfunnsdelen skal også gi grunnlaget for overordnede 
prioriteringer i arealdelen. 
 
I planprogrammet ble det vedtatt at samfunnsdelen skal utformes etter følgende struktur:  
 

• Samfunnsdelen (langsiktig del) 
o Temavis tilnærming iht. fokusområdene i planprogrammet 

• Sektorenes handlingsprogram (kortsiktig del) 
o Sektorplaner og temaplaner 

� Rulleres etter behov 
� Utarbeides av sektorene, vedtas av kommunestyret 

o Årlige virksomhetsplaner/budsjett utarbeidet av sektorene  
� Årlig rullering ifb. budsjett 
� Vedtas endelig av kommunestyret ved behandlingen av 

økonomiplan/budsjett 
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Arealdelen 
Arealdelen viser hvor i kommunen utbygging kan skje og hvilke arealer som skal 
brukes til for eksempel landbruk, natur eller friluftsliv. Arealdelen skal være med på å sikre en 
langsiktig, bærekraftig utvikling og forvaltning av areal-, natur- og kulturmiljøressursene i 
kommunen. Arealdelen er juridisk bindende for hvordan arealene kan utnyttes i planperioden. 
Det anses derfor viktig at arealdelen er så fleksibel at den holder muligheter åpne dersom nye 
ønsker eller behov melder seg i planperioden.  
Arealdelen, med tilhørende planbestemmelser, er kommunens egen retningslinje som viser 
hvordan viktige hensyn skal følges opp i detaljplanlegging, enkeltsaksbehandling og forvaltning 
av arealene.  
 
Planprogrammet angir at arealforvaltningen i hovedsak skal bygge videre på de prinsippene i 
gjeldende kommuneplan:  
 

• Arealdelen (4 års juridisk virkning) 
o Inndeling iht. planprogram 

� Distriktssentra (Vikersund og Åmot øst) 
� Nærsentra (Geithus, Åmot vest, Sysle) 
� Grendesentra (Snarum, Drolsum, Simostranda …..) 
� Spredt bebyggelse 
� LNF-problematikk 

 
Videre fastslo kommunestyret under behandlingen av planprogrammet følgende hovedprinsipper 
for planarbeidet og oppfølgingen av kommuneplanen: 
 

• Fokusområdene og strategiene som er vedtatt i planprogrammet skal legges til grunn for 
planene som utarbeides. 

 
• Rapportering av måloppnåelse skjer gjennom kommunens årsmelding 

 

Lovgrunnlaget 

 

Lov om planlegging og byggesaksbehandling (den nye plan- og bygningsloven som gjelder fra 
1.7.2009) angir i § 1-1 følgende formål for kommunens planarbeide:  
 
Loven skal fremme: 

• Bærekraftig utvikling (bruk og vern av ressurser) 
• Samordning (statlige,regionale og kommunale oppgaver) 
• Åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning  
• Langsiktige løsninger og konsekvensvurderinger 
• Universell utforming 
• Barn og unges oppvekstvilkår 
• Estetisk utforming av omgivelsene 

 
Lovgrunnlaget for selve kommuneplanarbeidet er gitt i den nye plan- og bygningslovens kapittel 
11. 
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Øvrige føringer for planarbeidet 
 
Nasjonale føringer 
I tillegg til plan- og bygningslovens bestemmelser gir sektorlover med tilhørende forskrifter og 
rundskriv/veiledninger viktige føringer for kommunenes samfunnsplanlegging. 
 
Videre er det gitt nasjonale føringer i form av rikspolitiske retningslinjer (RPR). For Modums del 
vil følgende være av relevans for vår planlegging: 
 

• RPR for å styrke barn og unges interesser i planleggingen (1989) 
• RPR for samordnet areal- og transportplanlegging (1993) 
• RPR for vernede vassdrag (1994) 
• RPR for universell utforming (under arbeid) 

 
Nasjonal transportplan 2010-2019 er de nasjonale samferdselsetatenes plan. Tiltak beskrevet i 
NTP eller tilhørende handlingsplaner er føringer som kommunen vil ta hensyn til i sin 
samfunnsplanlegging.  
 
Videre har staten utarbeidet en del veiledingsmateriell som forutsettes lagt til grunn for 
kommunenes planlegging og forvaltning. Spesielt kan nevnes veiledningene innenfor følgende 
tema: 
 

• Støy (T-1442, TA-506) 
• Landbruk pluss (T-1443) 
• Samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 

o Retn.linjer for planlegging og utbygging i fareområder langs vassdrag 
(www.nve.no) 

o Rasfarlige områder (www.skrednett.no) 
 
Regionale føringer 
I tillegg til de nasjonale føringene er det også en del regionale føringer som kommunene  vil 
legge til grunn for sin samfunnsplanlegging. De mest relevante for Modums vedkommende vil 
være: 
 

• Fylkesplan/regional planstrategi for Buskerud 
• Fylkesdelplan for byggegrenser og avkjørsler langs riksveinettet 
• Fylkesdelplaner for handel, service og sentrumsutvikling 
• Partnerskapsavtaler 
• Kommunalt samarbeid/interkommunale selskaper (brann, renovasjon, vann/avløp etc.) 
• Regionsamarbeide i Vestregionen, Drammensregionen og Midtfylket. 

 
Lokale føringer 
 
Gjeldende kommuneplan for perioden 2005-2015 utgjør basis for rulleringen av planen for 
perioden 2011-2020. 
 
 
 
 
 



Kommuneplan 2011-2020  Samfunnsdel 
 
 

Vedtatt av kommunestyret 7.5.2012 6

Videre vil den nye kommuneplanen bygge på vedtatte temaplaner, der de mest relevante er: 
 

• Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 
• Trafikksikkerhetsplan 
• Rusmiddelplan  
• Boligsosial handlingsplan (under revisjon) 
• Plan for kommunal kriseledelse 
• Plan for psykisk helse 
• IKT-plan 
• Barnehageplan 
• Omsorgsplan 2015 (under arbeide) 
• ROS-analyse for Modum kommune  
• Strategisk næringsplan (under utarbeidelse) 
• Klima- og energiplan (vedtatt oppstart av planarbeid) 

 
I tillegg vil lokalt vedtatte forskrifter og retningslinjer legges til grunn for planarbeidet. 
 
Av retningslinjer kan spesielt nevnes: 

• Byggeforbud i 100m sonen langs vassdrag 
• Samfunnssikkerhet og beredskap 
• Retningslinjer for omfang og kvalitet av anlegg for barn og unge 

 
Arealbruken vil i hovedsak ta utgangspunkt i gjeldende kommuneplan, samt vedtatte 
reguleringsplaner. Nye arealbruksinnspill er vurdert opp mot de føringene som er omtalt ovenfor, 
samt strategiene i planprogrammet.  

  
Visjon 
 
 Modum kjennetegnes ved: 

• Gjestfrihet 
• Rikt kulturliv 
• Helse og velferd for alle 
• Store attraksjoner og arrangementer 
• Levende næringsliv 
• Gode bo- og oppvekstvilkår 
• Friluftsliv og rekreasjon i flott natur 

 
Modum kommune gjøres kjent ute i verden gjennom lange skiflyvningshopp i Vikersundbakken. 
Videre har Modum, til tross for å være en lavinntektskommune, evnet å utvikle et godt 
tjenestetilbud for våre innbyggere. Sammen med vår sentrale beliggenhet gir dette Modum store 
muligheter for å øke sin attraksjon for nye innbyggere og næringsliv. Dette fortrinnet ønsker 
kommunen i enda sterkere grad å utnytte i tida som kommer. Ut fra dette avledes følgende visjon 
for Modum for perioden 2011-2020: 
 
…………………………………………………………………………………………. 

I Modum strekker vi oss lenger- 
…………………………………………………………………………………………. 
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Hovedtemaer for samfunnsutviklingen i Modum mot 2020 
 

Befolkningsutvikling 
 
Modums befolkning har økt med  i gjennomsnitt 0,44% pr. år de siste ti årene. Dette tilsvarer 
532 innbyggere. I samme periode har den nasjonale vekstraten vært 0,6% pr. år, og dette har 
også vært måltallet for befolkningsvekst i de to siste kommuneplanene. Befolkningen vokste 
jevnt i perioden 1999-2002, mens det i perioden 2003-2006 ikke var noen økning i det hele tatt. I 
2007 og 2008 har imidlertid befolkningsveksten vært hhv. 0,8 og 1,4%. 
 
I figuren nedenfor vises faktisk befolkningsutvikling i Modum, sammenlignet med de to siste 
kommuneplanenes målsetning om vekst. 
 

Befolkningsutvikling 1999-2009
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Befolkningsutviklingen virker direkte inn på kommuneøkonomien ved at skatteinntekter og 
statstilskudd til kommunene avhenger av folketall og befolkningssammensetning. Ved 
tilbakegang i folketallet merkes dette straks på kommuneøkonomien i form av reduserte 
rammetilskudd fra staten. Dette er penger som kommunene er avhengig av for å opprettholde og 
utvikle sine velferdstjenester. Endringer i befolkningsstruktur vil videre påvirke behovet for 
tjenester. For kommunen er det derfor viktig å få en vekst som fremmer en god balanse mellom 
aldersgrupper. 
 
Den generelle utviklingen i hele Norge og Europa for øvrig er at andelen eldre mennesker i 
befolkningen vil øke. De store årskullene rett etter andre verdenskrig innebærer at vi vil få en 
markert vekst i antall eldre i løpet av de nærmeste 15 årene.  
 
 
 
I befolkningspyramidene nedenfor ser vi hvordan dette vil gjøre seg utslag for Modum fram mot 
2025 (middels befolkningsvekst på 0,6% pr. år lagt til grunn) 
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En annen måte å beskrive framskrevet befolkningsstruktur i Modum fram til 2025 er vist i 
figuren under. Utgangspunktet for framskrivningen er at befolkningsveksten følger middels 
nasjonal vekst på 0.6% pr. år. 
 

Framskrevet befolkningsstruktur  2005-2025
(Basert på 0,6% årlig befolkningsvekst)
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Analyse og utfordringer 
 
I Modum vil andelen barn og unge (0-19 år) vil holde seg relativt stabil. Antall fødte ser ut til å 
ligge stabilt på ca. 140 fødte pr. år, og i perioden 2011-2025 vil antall barn i barnehagealder være 
stabilt. Etterspørselen etter barnehageplasser vil kunne påvirkes av endringer i rammebetingelser 
(eks. betalingssatser, kontantstøtteordningen, integrering, offentlige støtte til privat bernehager 
m.m.). I Modum har vi fra 2009 full barnehagedekning . Vi forventer imidlertid at omlegging av 
kontantstøtteordningen kan medføre økt etterspørsel etter barnehageplasser. Det er videre 
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sannsynlig at etterspørselen etter barnehageplasser i Åmot vil bli større enn tilbudet lokalt, da det 
legges opp til forholdsvis tung satsing på boligbygging i denne delen av kommunen. Utover dette 
er det et behov for å etablere permanent lokalisering for en del barnehageplasser som i dag 
holder hus i midlertidige lokaler i Vikersund. 
 
Antall barn i barneskolealder vil iht. befolkningsprognosene øke med 70 fram mot 2025. Dette 
kan skape et visst press på skolekapasiteten, og særlig sør i bygda. Med de mulighetene som 
ligger i at vi har omstrukturert opptaksgrensene for skolene i kommunen, anses det at 
barneskolene vil være i stand til å håndtere den påregnelige veksten.  
 
De øvrige aldersgruppene av barn og unge ser ut til å forbli antallsmessig temmelig stabile fram 
mot 2025.  
 
Den yrkesaktive andelen av befolkningen vil øke noe de nærmeste årene, for deretter å synke 
gradvis fram mot 2025. Heri ligger det en vesentlig utfordring for Modum i å holde på og helst 
tiltrekke oss flere personer i yrkesaktiv alder. Her er det en åpenbar sammenheng med hvor godt 
kommunen lykkes i bolig- og næringspolitikken.    
 
Fra omkring 2013 vil vi få en betydelig økning i antall innbyggere som går ut av arbeidslivet. 
Denne gruppen vil bortimot fordoble seg fram mot 2025. Som følge av de store etterkrigskullene 
og økningen i levealder vil andelen eldre over 80 år øke betydelig fra 2025. Dette innebærer at vi 
vil få en stor og vedvarende ”eldrebølge” som starter omkring 2015-2020.  
 
Sett i sammenheng med de endringene vi ser i sjukdomsbildet, mot stadig flere 
livsstilssjukdommer, må vi forvente at behovet for omsorgstjenester vil øke mot slutten av denne 
perioden. Dette vil stille store krav til de pleie- og omsorgstjenestene som det offentlige skal 
levere. Her vil kommunen møte utfordringer både mht. finansiering og mht. rekruttering av 
arbeidskraft for å utføre omsorgstjenestene. 
 
Modum kommune har som mål at: 

• Befolkningsveksten i Modum skal være på høyde med prognosen for middels nasjonal 
vekst (0,6% p.a.) i perioden 2011-2020. 

• Andelen yrkesaktive innbyggere minst skal opprettholdes på dagens nivå gjennom hele 
planperioden. 

Strategi: 
 

• Modum vil arbeide for å øke sin attraktivitet generelt, og spesielt for unge, utdannede og 
arbeidsaktive mennesker. 

• Modum kommune skal drive aktivt informasjonsarbeid overfor moinger som har flyttet ut 
for å ta utdannelse, for å opprettholde kontakten med hjemkommunen og sannsynliggjøre 
tilbakeflytting. 
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Folkehelse og levekår 

 
Temaet er grundig gjennomgått i planprogrammet, og det henvises til mer statistikk og 
bakgrunnsmateriale der.  
 
Gjennom inngående forskning er det påvist at det er nær sammenheng mellom levekår, sosiale 
ulikheter og helsetilstanden i befolkningen. Det er derfor naturlig å koble temaene folkehelse og 
levekår. Videre må temaene ses i sammenheng med forrige fokusområde – befolkningsutvikling.  
 
Modum har fra langt tilbake i tid vært betraktet som et helsefremmende sted å være, noe som var 
grunnlaget for etableringen av mange typer helseinstitusjoner (Vikersund kurbad, Modum Bad, 
Tomtebo, Tuberkulosehjem, Buskerud Vanføreheim (Buskerud rehabiliteringssenter) m.m.  
 
Videre har Modum markert seg som en aktiv idretts- og kulturkommune, med et mangfold av 
arenaer, foreninger og kulturtilbud. Til tross for kommunens omdømme som helsefremmende 
sted er det imidlertid indikasjoner på at det ikke står så bra til som vi kunne ønske oss i 
kommunen.  
 
Vi registrerer for eksempel at Modum kommune kommer relativt dårlig ut i 
levekårsundersøkelser. Fra 2000 til 2007 har levekårsindeksen i Modum gått i negativ retning, 
fra 6,3 til 7. I 2008 hadde den forbedret seg noe, til 6,7. Levekårsindeksen belyser forskjeller 
mellom kommuner mht. generell helsetilstand i befolkningen og utbredelse av sosiale problemer.  
 
Modum kommune skiller seg ut i negativ retning i forhold til landsgjennomsnittet på en del 
områder som er plukket ut som folkehelseindikatorer, for eksempel nevner vi: 
 

• Gjennomsnittlig bruttoinntekt for moinger over 17 år er kr. 265.000,-. Dette  tilsvarer 
90% av landsgjennomsnittet. 

• Andelen langtidssykemeldte i Modum ligger 20% over landsgjennomsnittet 
• Modum ligger på topp av kommunene i Buskerud mht. andel av befolkningen som er på 

attføringstiltak 
• Modum ligger også høyt mht. andel av befolkningen som er på rehabiliteringstiltak 
• Videre ligger Modum ca. 20% over landsgjennomsnittet mht. sosialhjelp til personer i 

alderen 18-24 år. 
• Videre ligger Modum forholdsvis høyt mht. andel barn på barnevernstiltak og barn med 

funksjonshemninger som berettiger grunn- og/eller hjelpestønad.  
• I Modum er det generelt lavt utdanningsnivå, og bare 17% av innbyggerne har 

høyskoleutdanning – landsgjennomsnittet for denne gruppen er 26% (Tall fra 2008). 
 
Analyse og utfordringer 
 
Med det bakteppe som det statistiske materialet for befolkningsutvikling og levekår trekker opp, 
har Modum kommune åpenbare utfordringer å hanskes med.  
 
Dette er imidlertid ikke noe nytt, og kommunen bruker da også mye ressurser, og legger ned mye 
og godt arbeide, nettopp for å forbedre levekårene til utsatte grupper, samt for å fremme en bedre 
folkehelse. Det offentliges innsats innenfor helseområdet har imidlertid gjennom lang tid hatt 
hovedfokus på individrettede og reparerende tiltak, ved siden av reine omsorgstjenester.  
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Gjennom stortingsmelding nr. 16 (2003-2004) ”Resept for et sunnere Norge” rettes søkelyset 
mot den overordnete helsepolitikken – og konkluderer med at fokus nå skal rettes mot å 
”forebygge mer for å reparere mindre”. Dette forsterkes ytterligere gjennom 
samhandlingsreformen (stortingsmelding nr. 47 (2008-2009)). Filosofien bak disse sentrale 
styringsdokumentene er at forebyggende tiltak vil øke livskvaliteten for mange i befolkningen, 
samtidig som det vil bidra til å begrense det offentliges utgifter til behandling og 
velferdsordninger. 
 
Det er igangsatt et arbeid i Modum for å se på tjenestetilbud og organisering av kommunens 
helsetjenester, med sikte på en gradvis dreining mot mer forebyggende arbeid framfor 
behandlende. Dette arbeidet vil få høy prioritet i planperioden. De kommunene som evner å ta ut 
folkehelseeffektene gjennom en omstilling til mer forebyggende helsearbeid vil, iht. de 
lovnadene om økonomiske virkemidler som regjeringen presenterer gjennom 
samhandlingsreformen, kunne opprettholde en større økonomisk handlefrihet i framtida. Den 
viktigste effekten er imidlertid at en større andel av innbyggerne vil oppleve en bedre 
livskvalitet. 
 
En utfordring for alt folkehelsearbeid er at resultatene av arbeidet er vanskelig målbare, og 
effektene av arbeidet vil først komme langt fram i tid. Ikke desto mindre er det da viktig at 
kommunen bruker tida fram mot den store eldrebølgen etter 2020, til strategisk arbeid for at flest 
mulig i befolkningen skal får en livskvalitet som gjør at de kan klare seg selv, på egne bein og i 
egne hjem, og i lengre tid enn i dag.  
 
Det er viktig at kommunen kanaliserer sin innsats mot å kartlegge og utjevne sosiale ulikheter for 
på den måten å unngå at de minst ressurssterke i befolkningen utvikler et varig omsorgsbehov. 
Det må legges vekt på å favne alle grupper og søke å heve deres livskvalitet til et nivå som gjør 
at flere på sikt kan leve et liv mest mulig uavhengig av offentlige tjenester. Det er mange 
målgrupper å rette innsatsen mot, for eksempel minoritetsgrupper/innvandrere, 
rusmiddelavhengige, psykisk lidende mennesker, arbeidsledige, uføre, enslige m.fl. Det er ikke 
minst viktig å sørge for at barna til de som er i en vanskelig livssituasjon får den hjelp og de 
stimuli som er nødvendig for å kunne utvikle sine evner og bli selvstendige mennesker.  
 
Erfaring og forskning viser at sammenhengen mellom utdanning, sosial status og helse i 
befolkningen er åpenbar. Det er derfor et mål å øke andelen ungdom som tar utdanning, og ikke 
minst å rette innsatsen mot at flest mulig fullfører sin påbegynte videregående utdanning. Dette 
temaet har fått økt oppmerksomhet fra sentralt hold, og det forventes en skolereform som har 
som mål å redusere frafallet i videregående skole. For å lykkes i dette arbeidet er det viktig at 
kommunene som grunnskoleansvarlig evner å tilrettelegge for gode læringsprosesser som gjør at 
ungdommen får de beste forutsetningene for å kunne mestre en videregående utdanning. 
 
For å dreie fokus fra behandlende til forebyggende må folkehelsearbeidet i kommunen løftes til 
et overordnet plan der premissene for samfunnsutviklingen legges. I Modum har vi som et første 
ledd i dette arbeidet forankret folkehelsearbeidet i ei tverretatlig arbeidsgruppe ledet av 
kommuneplanlegger. For å gi temaet den fokus som må til for å kunne gjennomgå det 
paradigmeskifte som stortingsmelding 16 (2003-2004) og samhandlingsreformen 
(stortingsmelding 47 (2008-2009)) legger opp til, vil det være behov for å kanalisere mer 
ressurser til det forebyggende folkehelsearbeidet.  
 
Modum kommune har som mål at: 

• Levekårsindeksen for Modum skal ha en kontinuerlig forbedring i planperioden. 



Kommuneplan 2011-2020  Samfunnsdel 
 
 

Vedtatt av kommunestyret 7.5.2012 12

• Den negative utviklingen mht. gjennomsnittlig bruttoinntekt for moinger over 17 år skal 
snus i planperioden, og skal på lang sikt nærme seg landsgjennomsnittet. 

• Frafallet av Modum-elever i videregående skole skal kontinuerlig reduseres 
• Modum skal være en foregangskommune når det gjelder forebyggende arbeid. 
 

Strategi: 
 

• Levekår og folkehelse gjøres til et gjennomgående tema i alle sektorer. 
• Videreføre kommunens bevisste satsing på integrering av minoritetsgrupper i 

lokalsamfunnet. 
• Videreutvikle partnerskapet for folkehelse, herunder inkludere lokale, frivillige lag 
• Tilrettelegging av lavterskeltilbud, spesielt til utsatte grupper  
• Kunnskap- og informasjonsformidling 
• Motivasjon og begeistring 
• Ordningen med frisklivsresept implementers i størrre grad som forebyggende tiltak 

innenfor kommunens helsetjeneste.  
• Fortsatt bred satsing på helsefremmende og forebyggende tiltak i egen regi (eks.  skoler, 

barnehager, helsestasjonene, tannhelsetjenesten, frisklivssentralen) og i samarbeid med 
andre offentlige og private helsebedrifter. 

• Modumskolene skal delta aktivt i Buskerud Idrettskrets sitt 365 prosjekt 
 

Næringsutvikling 
 
Temaet ble fyldig omtalt i planprogrammet. Gjennom behandlingen av planprogrammet ble det 
vedtatt at temaet næringsutvikling skal utredes i form av en strategisk næringsplan. Planarbeidet 
ble igangsatt våren 2009 og første utkast ble framlagt for politisk drøfting høsten 2009. Arbeidet 
med strategisk næringsplan går parallelt med kommuneplanarbeidet. Næringstemaet henger i stor 
grad sammen med øvrige temaer for samfunnsutviklingen. Arbeidet med strategisk næringsplan 
er derfor lagt opp som en samkjørt prosess med kommuneplanen, og i nært samarbeid med 
kommuneplanlegger. Det legges opp til at strategisk næringsplan vedtas før kommuneplanen 
sluttbehandles.    

 

Utbyggingsstrategier og stedsutvikling 
 
Temaet er også omhandlet i planprogrammet. I hovedsak vil strategiene fra gjeldende 
kommuneplan bli videreført, med inndeling i distrikssentra (jmf. fylkesdelplan for handels og 
servicestruktur), nærsentra og grendesentra. Utbyggingsstrategi og stedsutvikling har er temaer 
som bør ha et langsiktig perspektiv. Det tas derfor inn i kommuneplanens samfunnsdel med 
hensikt å avklare langsiktige mål og strategier. Temaet vil videre bli utdypet og konkretisert i 
kommuneplanens arealdel. 
 
Distriktssentra 
 
Vikersund og Åmot (øst) har fått status som distriktssentra. Et distrikssenter er et større tettsted 
bestående av en sentrumskjerne med omkringliggende arealer med utstrakt boligbebyggelse. 
Distriktssentrene betjener gjerne et stort omland, noen ganger omfattende flere kommuner. Selve 
sentrumskjernene kjennetegnes ved en konsentrasjon av arealintensive funksjoner, som 
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kjøpesentra, dagligvareforretninger og annen småhandel, samt offentlig tjenesteyting og service- 
og kontorvirksomhet med høy besøksfrekvens.  
 
I siste planperiode har det blitt lagt til rette for at det også skal bo mange mennesker i og i 
umiddelbar nærhet til sentrumsområdene. Dette har blitt fulgt opp gjennom revidering av 
reguleringsplaner og realisering av en del bygningskomplekser med blanding av nærings- og 
boligformål. En ønsket effekt av å øke botettheten i sentrumsområdene er bl.a. å redusere 
samfunnets totale transportbehov, ved at folk bor nær arbeidsplassene og de tjenestene de trenger 
i sitt dagligliv. For å stimulere bo-lysten i sentraene har det bl.a. blitt gjennomført 
tettstedsutviklingsprosjekter. Dette er prosjekter som kommunen og næringslivet har samarbeidet 
om. Fokus har vært å heve sentraenes estetiske kvaliteter, samt å skape gode møteplasser og 
opplevelser.  
 
Utenfor de definerte sentrumsområdene legges det til rette for lokalisering av forretninger med 
volumkrevende varer og servicerettet industri i næringsområder/næringsparker. Videre bør nye, 
arealkrevende offentlige virksomheter som skoler og institusjoner fortrinnsvis lokaliseres i 
utkantområdene til distriktssentrene. Alle disse funksjonene krever imidlertid gode 
kommunikasjonsmuligheter (vei, kollektivtrafikk, jernbane), og trafikksikre løsinger. Rv 35 
betjener begge distrikssentrene i Modum. Trafikkmengden på denne stamveien tilsier en 
betydelig høyere veistandard enn dagens, og det er igangsatt planarbeide for en forbedret vei 
mellom Åmot og Hokksund.  
 
Et behov som melder seg i sentrumsområdene er bedre parkeringsmuligheter. Dette er et forhold 
som må vies større oppmerksomhet i planperioden. Det er imidlertid sparsomt med ledige arealer 
av betydning i selve sentrumsområdene. Parkeringshus kan da være et tema, men dette krever 
store grunnlagsinvesteringer. Etableringer av parkeringshus kan trolig ikke forsvares økonomisk 
dersom det fortsatt skal være gratisparkering i sentrumskjernene. For å redusere presset på 
sentrumsparkeringene bør det i planperioden legges til rette for flere pendlerparkeringsplasser i 
tilknytning til stoppesteder for bussrutene mot Hønefoss, Oslo og Drammen. Videre bør det i 
større grad legges til rette for bruk av sykkel framfor bil for de som har moderat avstand til 
arbeidsstedet eller til pendlerterminalen.  
 
Det synes også å være behov for etablering av oppstillingsplasser for store kjøretøyer. 
Kommunen bør sammen med transportnæringen søke å finne fram til egnede plasser for dette. 
 
Kombinasjonen av å være både funksjonelle handelssted og trivelige boligområder reiser mange 
problemstillinger som de større byene i mange år har måttet håndtere, men som vi kanskje ikke i 
tilstrekkelig grad har klart å ta inn over oss på landsbygda. Det gjelder for eksempel universell 
utforming, støyforhold, trafikk/parkering, estetikk og bevaring av grønststrukturer (parker, 
turveier, lekeplasser m.m.). I kommende planperiode anses det derfor å være behov for større 
oppmerksomhet på ivaretakelse av disse hensynene, gjennom planbestemmelser, plankrav, 
retningslinjer og saksbehandlingsrutiner. 
 

Vikersund 
Hovedstrategien er fortsatt boligfortetting i Vikersund sentrum (Vikersund vest, Tangen, Øya og 
Vikermyra), samt næringsetablering i Vikersundgata og langs aksen Vikersund bru-Lortbru for å 
styrke distrikssenterets posisjon som handels- og administrasjonssentrum.  
 
Miljømessig opprusting og økt tilgjengelighet til Tyrifjorden i området Vikersundbrua- Modum 
rådhus er en mulig strategi for å høyne tettstedets attraktivitet.  
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Videre er det en aktuell problemstilling å sikre tilstrekkelige arealer for offentlige- og 
almennyttige formål nær sentrum. Nettbuss sin tomt i Vikersundgata kan være et aktuelt område 
å vurdere i denne sammenheng, og det er derfor stadig en dialog mellom kommunen og nettbuss 
for å se på områdets framtidige utvikling. 
 
Ellers har det gjennom planprogrambehandlingen blitt fokusert på å utvikle nye boligområder på 
østsida i Vikersund og sydover mot Vikersund Hoppsenter. Dette vil, sammen med utviklingen 
av Vikersund Hoppsenter til et anlegg av internasjonale dimensjoner, utløse behov for utvikling 
av infrastruktur både mht. VA-området og mht. trafikksikkerhet (gang-sykkelveier). Områdene 
på østsida har dessuten et særpreget og vakkert kulturlandskap, flere høyt rangerte naturverdier, 
samt mange registrerte kulturminner. Dette er elementer som det er viktig å ivareta for framtida. 
Boligutvikling i dette området må derfor skje skånsomt, og under betingelser som ivaretar 
landskapsbilde, naturverdier og kulturminner. 
 
Kapasiteten i avløpsnettet i Vikersund er i dag overbelastet, og vil være en begrensende faktor 
for videre utvikling av Vikersund som distriktssenter og omkringliggende boligområder. Det er 
derfor igangsatt et utredningsarbeid for å vurdere framtidig VA-struktur i Geithus/Vikersund. 
Avløpssanering fra Vikerkleiva og sydover til Vikersund Hoppsenter må skje i forkant av 
boligutvikling i området, og i samarbeid og samfinansiering med aktuelle utbyggere. 
 

Åmot Øst 
Også i Åmot videreføres strategien med boligfortetting i sentrum, samt videreutvikling av et 
kompakt og mangfoldig forretningsområde langs Eikerveien mellom Åmot Stadion og 
Louisenbergveien, samt langs Lilleåsgata.  
 
I tillegg til de generelle parkeringsbehovene nær sentrum er det få muligheter for parkering av 
tunge kjøretøyer og tilhengere syd i kommunen. Her bør det i planperioden ses på mulighetene 
for å kunne etablere et tilbud på egnete arealer.  
 
Mælumenga boligområde er etter lang tids planlegging nå under utvikling. Dette området vil 
alene ha kapasitet til å fange opp tomtebehovet i Østre Åmot langt ut over kommende 
planperiode. Det legges derfor ikke opp til å åpne for nye boligfelter i Åmot øst i kommende 
planperiode. For å opprettholde et visst mangfold i tomtetilbudet opprettholdes imidlertid  noen 
potensielle boligområder som er lagt inn i gjeldende plan. 
 
Videre vil et satsingsområde gjennom planperioden være estetisk utvikling av Åmot som 
innfallsport for besøkende til Blaafarveværket, Kunstnerdalen og hytteområdene i Sigdal, samt 
de trafikkmessige utfordringene rundt kryssene i sentrum og ved Rv 35 ved Enger gård. 
 
Nærsentra 
 
De øvrige tettstedene i Modum - Geithus, Sysle og Åmot vest - kommer i kategorien nærsentra. 
Et nærsenter har også gjerne en sentrumskjerne med handel og tjenesteytende næring, som 
primært betjener nærliggende boligområder. Nærsentraene har dessuten allmennyttige funksjoner 
som skole, barnehage, forsamlingslokale og kanskje også funksjoner som idrettsanlegg og 
eldresenter. Det må også være infrastruktur i form av vannforsyning, avløp, gangveier og et 
minimum av kollektivtilbud. Utviklingen av et nærsenter bør ha som målsetting å opprettholde et 
visst servicetilbud innen akseptable avstander.  
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I randsonen hører det også med å ha næringsarealer for butikker med mer volumkrevende varer, 
samt småindustri. Omkringliggende tilbud av varer og tjenester – og arbeidsplasser - styrker 
tettstedets servicefunksjon. 
 

Geithus 
Geithus tettsted har hatt en positiv utvikling de seinere år, med omfattende bygningsfornyelse i 
sentrum og generelt forbedret vedlikehold. En ny barnehage ble tatt i bruk høsten 2008, og det er 
under utvikling flere boligprosjekter (Furuhaugen, Skredsvikområdet, Bråtaveien).  
Det er ellers fortsatt store arealreserver for boligformål i Geithus. Videre har vi registrert en 
økende interesse for næringsarealer, og den opparbeidete delen av Nedmarken industriområde er 
i praksis fylt opp. Det er derfor satt i gang et plan- og prosjekteringsarbeid for resten av 
Nedmarken næringsområde, og kommunen vil opparbeide infrastruktur og tomter i dette området 
i planperioden. Videre er det gjennomført et planarbeid for å legge til rette for framtidig 
næringsutvikling i Skredsvikmoen. RV 35’s status som stamvei medfører at det stilles strenge 
krav til av/påkjøringer, og finansiering av et nytt, stort veikryss mot Rv 35 er en økonomisk 
utfordring som må løses før det kan skje noen næringsetablering i området. 
 
Avløpssanering fra Vikersund Hoppsenter til Sønsteby er avgjørende for realisering av 
boligutvikling i en del områder som ligger inne i eksisterende plan på østsida (Hovland,  
Sønsteby), samt åpning for ny boligbygging fra Vikersund Hoppsenter og sydover mot 
Vassbunn. 

Åmot vest 
Flere av de avsatte boligområdene i Åmot vest er for en stor del utbygd i løpet av planperioden. 
Det er imidlertid fremdeles en god reserve for boligutvikling i området Breivik-Haug, uten at det 
er igangsatt konkret reguleringsarbeid i dette området.    
Vi opplever at Åmot Vest, eller det vi kaller Strandgata sliter med å opprettholde sin posisjon 
som funksjonelt tettsted. I de seinere årene har Strandgata mistet mange tettstedsfunksjoner ved 
at forretninger er nedlagt eller flyttet over på østsida.  
Et annet forhold er at det har vært en formidabel trafikkøkning på RV 287 de siste tiårene. 
Trafikkøkningen kan tilskives flere årsaker, men hyttetrafikk til Sigdal kommune og tilstrømning 
av turister til både til Blaafarveværket og de øvrige attraksjonene i Kunstnerdalen synes å være 
de viktigste faktorene. Tilstrømning av flere besøkende er en ønsket utvikling for kommunene i 
regionen. De fleste besøkende kommer fra Rv 35, og får sitt første møte med Modum gjennom 
Åmot. Dette gir Modum en unik mulighet til å få vist fram de kvalitetene bygda kan by på. Det 
krever imidlertid en bevisst satsing både fra det offentliges side og fra det private næringsliv for 
å øke kommunens attraktivitet. 
  
Strandgata har til tross for en naturgitt flott beliggenhet langs Simoa mistet noe av sin 
attraktivitet. Området har imidlertid et utviklingspotensiale som gjør at Modum kommune ønsker 
å gi høy prioritet til utviklingen av Strandgata i planperioden.  
 

Sysle 
Sysle har styrket sin posisjon som nærsenter, og det har i kjølvannet av siste 
kommuneplangjennomgang blitt bygd flere nye boliger i utvidelsen av Holefeltet. Ytterligere 
planer for boligbygging er under utvikling, bl.a. Krokåsen. I forbindelse med planer om 
oppføring av en idrettshall ble det våren 2009 avdekket problematiske grunnforhold med 
kvikkleire. Dette medfører at det må gjøres forundersøkelser før igangsetting av nye prosjekter i 
området. 
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Grendesentra 
Begrepet grendesentra ble introdusert ved forrige planrullering. Modums grendesentra er 
Drolsum, Snarum, Simostranda, Haugfoss, V. Spone og Kløftefoss. Dette er boligansamlinger 
der vi ikke nødvendigvis finner sentrumsfunksjoner som forretninger og kontorer, men som 
allikevel innehar viktige sosiale funksjoner for lokalmiljøet, f.eks. forsamlingshus, kirke og 
idrettsanlegg.  
 
Det legges opp til å opprettholde funksjonaliteten for grendesentraene i kommende plan. Behovet 
for boligetableringer søkes ivaretatt gjennom avsetning av soner for spredt boligbygging i og 
omkring grendesentraene. 
 
En stadig tilbakevendende utfordring i de delene av bygda som ikke omfattes av de etablerte 
bussrutene er dårlig kollektivtransportdekning. I noen områder i bygda er det etablert en egen 
”ruslebuss” i tillegg til de ordinære skolerutene. Dette tilbudet gir innbyggerne mulighet for å 
komme seg inn til de større sentrene for å handle eller få utført andre nødvendige ærend.   
 
Modum Kommune har som overordnet mål for stedsutviklingen å: 
 

• Styrke tettstedenes funksjonalitet som handels- opplevelses- og servicesentrum for alle 
brukergrupper 

• Skape trivelige, levende sentra 
• Opprettholde befolkningen i de mindre tettstedene 

 
Strategier: 

• Videreutvikle tettstedene mht. estetikk, møteplasser og grøntstruktur 
• Vedta arealplaner som åpner for mer fleksibilitet mht. utvikling av kombinerte bolig- og 

næringsformål i sentrumskjernene  
• Videreutvikle samarbeid med næringsliv, lag/foreninger og utbyggingsaktører om 

tettstedsutviklingen – med spesiell vekt på utvikling av gode møteplasser, estetikk og 
funksjonelle grøntstrukturer.  

• Utvikle  kollektivtransporttilbud og gang- og sykkelveinettet mellom 
nærsentra/grendesentra og distriktssentrene  

• Initiere og delta i fellesprosjekter og partnerskap mellom kommunen og øvrige 
myndigheter mht. utvikling av kommunikasjonsforhold, trafikksikkerhet m.m. 

• Analysere parkeringsproblematikken i sentrumsområdene, med sikte på finne løsninger 
som avlaster de sentrumsnære parkeringsarealene  

 

Universell utforming/tilgjengelighet for alle 
 
I dag bygges det knapt nok et bygg av noe størrelse uten at det er tatt hensyn til at det skal være 
tilgjengelig for mennesker med en fysisk funksjonshemming. Likeledes er det i ferd med å bli 
vanlig at for eksempel busser og holdeplasser utformes slik at for eksempel rullestolbrukere og 
personer med barnevogn kan benytte seg av bussene. Men fortsatt er det mange grupper av 
personer med nedsatt funksjonsevne som ikke i samme grad har blitt tilgodesett med tiltak for å 
bedre deres hverdag. 
 
Gjennom kommunens muligheter for å påvirke utforming av bygninger, utemiljø, produkter og 
tjenester kan vi legge til rette for at hverdagen til personer med en eller annen nedsatt 
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funksjonsevne kan få en bedre hverdag. Mange opplever å bli funksjonshemmet på grunn av de 
løsninger som velges. For å øke tilgjengeligheten for alle, kreves et målbevisst og systematisk 
arbeid over tid. 
 
Av St. meld. 40 (2002-2003) framgår at regjeringens visjon er at ”mennesker med nedsatt 
funksjonsevne skal ha muligheter til personlig utvikling, deltakelse og livsutfoldelse på linje 
med andre samfunnsborgere”.  
 
Fjerning av samfunnsskapte barrierer er avgjørende for å oppfylle regjeringens visjon. 
Stortinget har fulgt opp regjeringens visjon ved å vedta Lov om forbud mot diskriminering på 

grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven) i 2008. Universell 
tilgjengelighet er nå en lovpålagt oppgave der kommunene har kanskje det viktigste 
oppfølgingsansvaret.   
 
Modum kommune setter seg følgende mål for at Modumsamfunnet skal bli enda mer tilgjengelig 
for alle: 
 

• Alle offentlige transporttjenester skal kunne benyttes av alle 
• All kommunal informasjon skal gis på de former som er nødvendig for alle kan få tilgang 

til informasjonen. 
• Ingen bygg der det tilbys kommunale tjenester skal ha hindringer som gjør dem 

utilgjengelige for mennesker med en eller annen nedsatt funksjonsevne.  
• Nærmiljøanlegg og felles utomhusarealer skal utformes og/eller ombygges slik at de er 

tilgjengelige for alle.  
 

Strategier: 
 

• Samarbeide med organisasjoner og enkeltpersoner for å identifisere samfunsskapte 
barrierer 

• Innarbeide universell utforming som premiss i kommunens planlegging, forvalting og 
drift. 

• ”Feie for egen dør” – identifisere hvilke barrierer som finnes innen kommunens egne 
bygninger og tjenester  

• Være pådriver overfor andre samfunnsetater for å legge til rette for alle brukergrupper. 
 

Samfunnssikkerhet og beredskap 
 
Temaet er fyldig omtalt i  planprogrammet. 
 
Modum kommunes utfordringer mht. samfunnssikkerhet er identifisert gjennom arbeidet med 
Risiko- og sårbarhetsanalyse. Denne ble ferdigstilt våren 2009. ROS-analysen avdekker behov 
for oppfølging som vil ha innvirkning på kommuneplanens arealdel. Gjennom arbeidet med ROS 
har vi bl.a. fått ny viten om farer knyttet til for eksempel flom, ras og radonforekomster. 
Oppfølgende tiltak fra ROS-analysen vil kreve både arbeidsinnsats og økonomiske ressurser 
framover.  

Siden forrige kommuneplanvedtak har kommunen gjennomført kartlegging av  radonforekomster 
i hus. Norges Geologiske Undersøkelser har dessuten foretatt registreringer av radon fra 
helikopter og fly. Dette vil etter hvert gi oss ny kunnskap om hvor i kommunen det er risiko mht. 
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radoneksponering. Den nye kunnskapen vil bli lagt til grunn for kommunens planlegging, 
forvaltning og drift i kommende planperiode. Radonutsatte områder vil bli angitt som 
hensynssoner og underlagt særlige bestemmelser. 

Trafikksikkerhet er et viktig tema som angår mange. Modum kommune har satset mye på å 
etablere trygge skoleveier, men fortsatt gjenstår det en del farlige strekninger. Gjennom en dialog 
med ungdommens kommunestyre er de mest kritiske strekningene identifisert. Det vil være et 
prioritert satsingsområde å utvikle gang/sykkelveistrukturen i bygda også i kommende 
planperiode.  

Videre har kommunens planer for beredskap, samt kommunens risiko- og srbarhetsanalyse blitt 
gjennomgått og fornyet, og foreligger i revidert utgave i 2009. Utover dette er det vedtatt egne 
retningslinjer for samfunnssikkerhet og beredskap for arealforvaltnings- og byggesaker. 
Kommunen har ellers gjennomført øvelser med forskjellige scenarier. Modum kommune har 
høstet anerkjennelse for sitt arbeide innenfor temaet samfunnssikkerhet og beredskap. 

 
Modum Kommunes overordnete mål for samfunnssikkerhet og beredskap: 
 

• Modum kommune skal oppleves som en trygg kommune å oppholde seg i for innbyggere 
og besøkende. 

• Ingen skal utsettes for radonverdier over tiltaksgrensen i barnehager, skoler eller andre 
kommunale bygg for allmenn bruk. 

• Det skal være trygge skoleveier innenfor skoleskyssgrensen til alle skolene i Modum 
innen utløpet av planperioden (2020).  

• Modum kommune skal til enhver tid ha en beredskap som er i stand til å håndtere de 
hendelser og krisesituasjoner som kan inntreffe. 

 
Mht. strategier og tiltak henvises til Modum kommunes ROS-analyse og plan for kriseledelse. 
 

Bærekraftig areal- og ressursbruk 
 
Modum har i gjeldende kommuneplan forsøkt å legge føringer fra den nasjonale politikken til 
grunn for hvordan kommunen utnytter sine arealer og naturressurser. Essensen av dette er nedfelt 
i planbestemmelsene til kommuneplanens arealdel. Dette er imidlertid et politikkområde der det 
til tider kan være betydelige avvik mellom overordna nasjonal politikk og lokalpolitiske ønsker. 
Dette kan gjøre det vanskelig for en kommune å være forutsigbar i forhold til interessenter som 
henvender seg i vedr. areal- og ressursbruk. I et forsøk på å avbøte uforutsigbarheten vedtok 
kommunen bla. retningslinjer for tiltak i byggeforbudssonene langs vassdrag, samt ei 
miljøsjekkliste ved forhåndskonferanser for planer og større byggetiltak. Erfaringene med bruken 
av disse verktøyene er imidlertid noe blandet, og det anses derfor mer hensiktsmessig å gi temaet 
større oppmerksomhet i planbestemmelsene til kommuneplanens arealdel.  
 
De nasjonale føringene har siden sist kommuneplanrullering blitt noe skjerpet. 
Regjeringen har vært spesielt tydelig mht. skjerping av jordvernet og bevaring av biologisk 
mangfold. Støy er et annet temaområde der vi har opplevd en betydelig innskjerping fra 
nasjonale og regionale myndigheter. 
 
Nytt i planloven er begrepet hensynssoner, der det kan avsettes soner og fastsettes egne 
planbestemmelser for å sikre ivaretakelse av spesielle hensyn innenfor avgrensede områder.  
I gjeldende kommuneplan hadde vi en parallell til hensynssoner, ved at vi markerte spesielt 
viktige kulturlandskap i plankartet. Siden forrige kommuneplanvedtak har kommunen 
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gjennomført kartlegging av biologisk mangfold, samt en kartlegging av radonforekomster i hus. 
Videre har vi mottatt innspill fra kulturminnemyndighetene om å synliggjøre viktige 
kulturminner og kulturmiljøer i kommuneplanen. Vi innfører nå begrepet hensynssoner for 
viktige områder i forhold til naturverdier, kulturlandskap og kulturmiljøer som hensynssoner i ny 
arealdel til kommuneplan. Videre legges det inn hensynssoner for radon, samt støy omkring 
støyende aktiviteter. 
 
Modum kommune har følgende mål for bærekraftig areal- og ressursbruk: 

 
• Tap av dyrka mark skal opphøre innen 2015* . 
• Viktige kulturminner og kulturmiljøer skal bevares for framtida 
• Ingen områder med A-verdi for biologisk mangfold skal gå tapt i planperioden 
• Innbyggerne i Modum skal ha minst like god tilgang til områder for rekreasjon og 

friluftsliv ved utgangen av planperioden som i dag. 
• Antall mennesker som eksponeres for støynivåer over grenseverdiene skal reduseres i 

planperioden.  
 
* Totalt landbruksareal skal ikke reduseres, dvs. at det minst skal etableres like store nye landbruksarealer som de 
som evt. blir omdisponert til andre formål. 

 
Strategier: 

• Synliggjøring av relevante temadata vedr. bærekraftig arealbruk for innbyggere, 
næringslivet og politikerne  

• Systematisk konsekvensvurdere alle irreversible tiltak i forhold til verdifulle områder for 
landbruk, natur, kulturminner, kulturmiljøer, grøntstrukturer og friluftsliv 

• Kompetanseheving og holdningsskapende arbeid 
• Styrke holdningsskapende arbeid i forhold til bærekraftig ressursbruk i barnehager, 

skoler og kommunale arbeidsplasser. 
 

Klima og energi 
 

Modum Kommune har vedtatt at det skal utarbeides en klima- og energiplan. Bakgrunnen for 
dette er regjeringens målsetninger innenfor temaet, bl.a. synliggjort gjennom Kyoto-protokollen 
og det såkalte klimaforliket i stortinget. Staten har ambisjoner mht. utslippsreduksjon av 
klimagasser, noe som krever aktiv medvirkning fra kommunene.  
 
Det legges opp til at Modums klima- og energiplan utarbeides som egen temaplan med status 
som kommunedelplan, og forutsettes å være ferdig før vedtakelse av ny kommuneplan. Planen 
vil i første omgang omfatte kommunens egen virksomhet, men vil også drøfte hvordan 
kommunen gjennom sin rolle som samfunnsplanlegger og forvaltningsmyndighet kan påvirke 
lokalsamfunnet til å velge gode løsninger mht. energibruk og klimapåvirkning. Videre skal klima 
og energiplanen belyse hvilke tilpasninger som kommunen må forberede seg på i forhold til de 
klimaprognosene som etter hvert foreligger. 
 
Planarbeidet har ennå ikke startet opp, og ferdigstillelse av plan vil kreve noe økonomiske 
ressurser og personellmessig kapasitet i løpet av vinteren 2010 for å kunne foreligge til 
kommuneplanen skal vedtas. Et godt utgangspunkt for planarbeidet ligger imidlertid i de 
kommunale energiutredningene som er utarbeidet de siste årene i samarbeid med MidtNett 
Buskerud AS. 
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Hovedinndelingen i en energi- og klimaplan vil være kartlegging av status, fastsetting av mål, 
mulighetsanalyser og tiltaksplaner innenfor temaer som stasjonær energibruk, transport, innkjøp, 
avfallshåndtering m.m. 
 
Mht. mål og strategier henvises til temaplanen. 
 

Barn og unges interesser 
 
RPR for å styrke barn og unges interesser i planleggingen gir føringer for den fysiske 
tilretteleggingen for gode oppvekstmiljøer for barn og unge. Modum kommune vedtok 20.9.2009 
lokale retningslinjer som utdyper de nasjonale føringene. 
 
Ellers vil barn og unges interesser være et tverrsektorielt fokusområde som vil bli omhandlet mer 
i detalj i de ulike sektorenes deler av kommuneplanen. 
 
Fra elever ved videregående skole i Modum med kurs i samfunnsplanlegging kom det noen klare 
tilbakemeldinger om hva de i ungdomsgruppen mener er viktig! 
 

• Bedre og flere møteplasser, særlig  for eldre ungdom (ungdomsklubb, kafeer, diskotek 
m.m.) 

• Bedre kommunikasjonsmuligheter lokalt (tilbringerbusser til/fra sentrum). 
 
Modum kommune har følgende mål for ivaretakelse av barn og unges interesser: 
 

• Opprettholde og videreutvikle innsatsen for å sikre trygge og gode oppvekstvilkår for 
barn og unge 

• Ha et godt og aktivt fritidstilbud som er lett tilgjengelig for alle barn og unge 
 
Strategier: 

• Samarbeide med organisasjoner og  ungdommer   
• Bruke barnas kommunestyre som en aktiv medspiller 
• Tilrettelegging av gang- og sykkelveier 
• Samhandle med tilbyderne av kollektivtransport om et utvidet transporttilbud utenom 

skoletid. 
 

Tjenesteutvikling  
 
En oversikt over det kommunale tjenestetilbudet er inngående beskrevet i planprogrammet, samt 
i kommunens årsberetninger, og det henvises til disse dokumentene. I gjeldende kommuneplan 
ble mål, strategier og virkemidler for alle tjenesteområder tatt inn i selve 
kommuneplandokumentet. Iht. planprogrammet legges det denne gangen opp til at sektorenes 
tjenestetilbud beskrives i sektorenes egne planer, og gjennom sektorvise kapitler i økonomiplan 
og årsbudsjett. Sektorene vil her synliggjøre hvilke virkemidler de vil prioritere for å oppfylle de 
overordnete målene knyttet til fokusområdene i kommuneplanen. Gjennom årsmeldingen vil alle 
sektorer rapportere måloppnåelse. 
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Utviklingstrekk 
 
Forventningene til hva kommunen kan yte av tjenester til innbyggerne er store. I takt med 
velstandsutviklingen i samfunnet er kravene til kommunale tjenester fortsatt økende. I Modum er 
alltid innbyggerne i fokus, og kommunen vil så langt det er mulig søke å tilfredsstille de 
behovene som innbyggerne har. Modum, blant mange kommuner, har imidlertid fått merke at de 
økonomiske rammebetingelsene ikke lenger muliggjør å tilfredsstille alle behov. Kommunen har 
derfor i flere år forsøkt å effektivisere og optimalisere driften av de ulike tjenesteområdene, 
gjennom omfattende ”indremedisinske” tiltak som i minst mulig grad er direkte er merkbare for 
innbyggerne. Mange kommuner har dessuten vært nødt til å iverksette upopulære tiltak som 
rammer innbyggerne direkte, enten i form av økte betalingssatser eller begrensninger og/eller 
kutt i enkelte tilbud. 
 
Situasjonsbeskrivelse 
 
Til tross for at Modum kommune er en lavinntektskommune har vi til nå stort sett vært forskånet 
fra å måtte iverksette tiltak som i betydelig grad reduserer det etablerte tjenestetilbudet til 
innbyggerne. Dette har sin bakgrunn bl.a. i at kommunen har betydelige inntekter fra 
vannkraftproduksjon. Reservene i form av oppsparte midler har imidlertid etter hvert skrumpet 
inn, og kapitalkostnadene i forbindelse med lån til investeringer begynner å bli belastende for 
driftsbudsjettene. Ytterligere investeringer vil forsterke dette bildet, og dessuten gjøre 
kommunen mer sårbar i forhold til makroøkonomiske forhold (konjunkturer og 
rentesvingninger). 
 
Kommunens ”Må”-oppgaver 
Helse og undervisning er og blir kommunens primære tjenesteområder. Innenfor disse sektorene 
har kommunene mange pålagte oppgaver gjennom direkte lovfesting eller bindinger i forhold til 
de økonomiske overføringene som kommer fra staten. Gjennom flere år har kommunen investert 
tungt i skole- og barnehagebygg. Gjennom de tiltakene som ligger inne i økonomiplanen vil alle 
skolebygg være opprustet i løpet av kort tid. De fysiske forholdene for gode læringsprosesser 
anses derfor nå å være dekket på en god måte. Videre har kommunen nådd regjeringens 
målsetning og pålegg om full barnehagedekning. Innenfor tekniske tjenester har også en stor del 
av ressursene medgått til å gjennomføre pålagte tiltak i forhold til avfall, forurensning og vann- 
og avløpsanlegg. Felles for de pålagte oppgavene er at dette er noe alle kommuner plikter å 
dekke opp gjennom sitt tjenestetilbud. De fleste kommuner oppfyller minimumskravene, mens 
andre kommuner har utviklet mer omfattende tilbud. I denne forskjellen ligger det et 
konkurransefortrinn overfor de som søker bostedkommune ut ifra behov for pålagte tjenester av 
noen art. 
 
Kommunens ”Kan”-oppgaver 
I tillegg til de pålagte oppgavene har Modum kommune etablert en rekke andre tjenester ut i fra 
ønsker og behov som kommunen mener det er riktig å tilfredsstille. Modum kommune har bl.a. 
satset tungt innen kultur og idrett, og har høstet nasjonal anerkjennelse for sin tydelige 
kulturprofil. Likeså har kommunen blitt en foregangskommune innenfor folkehelse, tydeliggjort 
gjennom  det anerkjente arbeidet som er utviklet i kommunens frisklivssentral. Videre har 
Modum bevisst satset på sentrumsutvikling og trafikksikkerhet (gang/sykkelveier). 
 
Kan-oppgavene begrenses av kommunens økonomiske handlefrihet til enhver tid. De aller fleste 
kan-oppgavene er noe kommunen har ønsket å gjøre for å øke innbyggernes tilfredshet og/eller å 
øke kommunens attraktivitet i forhold til å tiltrekke seg nye innbyggere. Med en målsetning om 
høyere befolkningsvekst er det viktig å kunne opprettholde tilstrekkelig økonomisk handlefrihet 
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til å kunne gjennomføre tiltak som kan gi nettopp Modum kommune de fortrinn som skal til for å 
tiltrekke oss flere innbyggere.  

 

Prioriteringer for kommunens tjenestetilbud for perioden 2011-2020 
 
Forebyggende folkehelsearbeid 
 
Som vi har vært inne på i tidligere kapitler ligger noe av nøkkelen til en framtidig økonomisk 
handlefrihet i at kommunene gjennom forebyggende folkehelsearbeid og utjevning av sosiale 
ulikheter klarer å dempe etterspørselen etter offentlige helse-, omsorg- og sosialtjenester.  
Forebyggende arbeid er omfattende og langsiktig, og målet vil gjerne ikke være konkret og 
målbart, men snarere kontinuerlig forbedring. 
 
For å oppnå økonomisk uttelling i framtida er det viktig at det satses sterkt på forebyggende 
arbeid nå. Jmf. befolkningsframskrivningen har vi ei ”pustepause” på ca. 10 år før den store 
eldrebølgen kommer. Selv om nesten alle landets kommuner vil møte denne utfordringen, vil de 
kommunene som har evnet å forebygge etterspørselen etter helsetjenester komme økonomisk 
langt bedre ut om 10-15 år. Dette vil i så fall gi disse kommunene et fortrinn mht. til å kunne 
utvikle sitt øvrige tjenestetilbud og attraktivitet. 
 
Uansett suksess mht. å forebygge etterspørsel etter helse- og omsorgstjenester vil også Modum 
kommune møte et stort behov for flere pleie- og sykehjemsplasser når den store eldrebølgen 
kommer. Dette er en utfordring som er et sentralt punkt i arbeidet med omsorgsplan 2015. Alt 
tyder på at kommunen må utvide kapasiteten mht. pleie- og sykehjemsplasser betydelig. Dette vil 
medføre store behov for investeringer mot slutten av planperioden. 
 
Attraktivitet for økt befolkning 
 
Det finnes knapt en kommune som ikke reklamerer med sin fortreffelighet i forhold til bo- og 
oppvekstforhold, fin natur og trivelige omgivelser. Med andre ord – konkurransen om nye 
innbyggere er stor.  
 
Attraktiviteten til en kommune avgjøres av mange faktorer, for eksempel: bomiljø, barnehage og 
skoleforhold, tilgang til arbeid, kommunikasjonsforhold, mulighet for opplevelser, kulturliv, 
naturkvaliteter, tilgang til omsorgstjenester m.m.  
 
Modum ligger gunstig til i forhold til flere store byer, og kommunikasjonsforholdene er, i norsk 
målestokk, gode. Dette tilsier at mulighetene for utdanning og arbeid er til stede i rimelig 
avstand. Det er riktignok tradisjonelt liten etterspørsel etter høyt utdannet arbeidskraft i Modum, 
og mange er avhengige av å pendle. Dette er en problemstilling som drøftes nærmere i strategisk 
næringsplan. Det kommunen i første omgang kan påvirke av faktorer som kan gjøre kommunen 
mer attraktiv, er bomiljøene. Som planmyndighet kan kommunen styre boligutviklingen i stor 
grad. Til nå har boligutviklingen i all hovedsak skjedd i nær tilknytning til tettstedene pga. at det 
er her infrastrukturen er utviklet (VA-anlegg, gangveier m.m.). 
 
Det er allerede registrert sterke ønsker om utbygging av boliger i nye, attraktive områder, særlig i 
lisidene opp mot Øståsen. Kommunen har ikke kunnet prioritere å bygge ny infrastruktur i disse 
områdene så lenge det har vært tilstrekkelig boligkapasitet innenfor de allerede etablerte 
områdene med infrastruktur. Disse områdene fylles imidlertid opp etter hvert, og det er derfor 
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viktig å gjøre noen strategiske valg mht. videre utbyggingsretning for tettstedene. I Åmot er dette 
gjort i form av boligsatsing i Mælumenga. Innspillene de siste par kommuneplanrulleringer har 
vært tydelige,  og i planprogrammet ble det vedtatt at det ønskes boligutvikling på østsida 
mellom Vikersund og Geithus. Dette vil kreve betydelige infrastrukturtiltak og store 
investeringer. Dette må det tas høyde for tidlig i planperioden.  
 
Videre anses det viktig at Modum kommune klarer å opprettholde gode tilbud innenfor kultur, 
idrett og friluftsliv, da dette er forhold som øker attraksjonen, og kanskje særlig for yngre 
mennesker. 
 
Modum kommune har som overordnet mål: 
 

• Å opprettholde et tjenestetilbud innenfor pålagte områder på linje med sammenlignbare 
kommuner. 

• Å opprettholde en økonomisk handlefrihet også i framtida som muliggjør at kommunen 
klarer å dekke de mest grunnleggende behovene innen helse og undervisning.  

• Å fortsatt ha økonomisk mulighet til å videreutvikle tettstedene, teknisk infrastrutur, 
kulturtilbud m.m. som viktige faktorer som styrker kommunens attraktivitet for nye 
innbyggere, næringsliv og besøkende.  

• Å tilpasse tjenestetilbudet til de behov som finnes, med særlig vekt på bedre levekår for- 
og forebygge sosiale problemer i utsatte grupper i samfunnet.   

 
Strategier: 
 

• Forbedre kommunens økonomiske handlefrihet gjennom å: 
o Begrense investeringer de nærmeste årene for å kunne møte store 

investeringsbehov innen helsesektoren mot slutten av planperioden. 
o Kjøre en stram økonomisk linje, der årsregnskapets netto driftsresultat skal 

utgjøre minst 3,0 % av driftsinntektene 
  

 


