
 

9.    Følgende felles endringsforslag fra alle partier 
 

- Undervisning: 
1) Videreutvikle et tilpasset velkomstklassetilbud.  
2) Utvikle et mer fleksibelt SFO-tilbud med mulighet blant annet til å bestille 

kun morgen eller ettermiddag. Tilbudet skal gjelde fra 01.08.2020.  
3) Utfordre undervisningsetaten til å se på følgende innen 01.04.2020:  

 Hvordan kan vi få et bedre SFO-tilbud? 

 Bemanning 

 Organisering (personale, rom etc.) 
 Mål om forbedringer innen 01.08.2020. 

4) Barnehage; Viktig å ha tilgjengelige plasser også gjennom året for 
nyinnflyttede og barn som ikke er født i «rett tid» på året, eks.  

 «Overbooke» på grunnlag av forventet brukerfravær i 
barnehagetiden. 

 Løpende opptak. 
 

- Helse og omsorgssektoren 
1) Drive Frydenberg videre med samme omfang under forutsetning av et 

mer aktivt arbeid for å tilby plasser til andre kommuner for brukere. 
Alternativt «leie ut rom» til hjemmetjenestebrukere. I løpet av 2020 skal 
det vurderes om plasser kan selges til andre kommuner i 3. etg.  

2) 2 millioner kroner som er øremerket til økt grunnbemanning, 1 million til 
Modumheimen og 1 million til Hjemmetjenesten. Hovedutvalget for 
Helse- og sosial skal holdes løpende orientert om utviklingen.  

3) Vedtatt satsning «Inn på tunet» skal tas i bruk i 2020.  
4) Jobbe for stor fleksibilitet og nedbygging av skiller mellom de forskjellige 

tun og enheter, eksempelvis hospitering, for å oppnå samarbeid og deling 
av kompetanse.  

5) Felleskurs økonomistyring, kosthold mm. for pasienter/brukere av 
sosialstønad, bostøtte mm. 

6) Fortsette arbeidet med samorganiseringen av Hjemmetjenesten S og N.  
7) Vurdere plassering og organisering av Saksbehandlerenheten. 
8) Omfang av omsorgslønn ønsker vi å få en oversikt over, og om de som får 

utbetalingene blir justert etter lønns- og prisvekst. 
 

- Teknisk 
1) Klimakrisen er en av våre største utfordringer. Modum kommune skal gå 

foran i dette arbeidet, og bli en klimakommune. Alle planer skal bygge på 
FNs bærekraftsmål, og det skal tas med inn i samfunnsdelen av 
kommuneplanen.  

2) 95% av alle innbyggere i Modum skal få tilbud om bredbånd innen 2022. 
Midtkraft AS har fått oppdraget med utbygging, og formannskap og 



hovedutvalg for Samferdsels- og næringsutvalget holdes løpende 
orientert om fremdriften.  

3) Modum kommune ønsker en overordnet plan for ladestasjoner for elbiler 
i samarbeid med næringslivet. I løpet av 2020 utarbeides en overordnet 
plan inkludert budsjett.  
 

- Kultur 
1) Gjenstående midler på disposisjonskonto overføres fra 2019 og 2020.  
2) Modum kommune tar initiativ til samarbeidsmøte med Blaafarveværket 

og fylkeskommunen. 
3)  Vi ønsker å utrede om ordningen med brukerstyrt personlig assistent 

BPA overføres fra Helse- og sosialsektoren til sektoren for kultur idrett og 
livsglede. 

 
- Sentraladministrasjonen 

1) Digitalisering er et viktig satsningsområde. Vi ønsker å utrede muligheter 
for et samarbeid med andre kommuner, og ønsker derfor å avvente med 
ansettelser innen IKT.  
 
 

- Felles 
Gjenstående midler på Formannskapets disposisjonskonto overføres fra 2019 og 2020. 


