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Behandling: 
Rådmannens innstilling med følgende forslag til endringer i planprogrammet, fremmet av 
Ståle Versland (A) ble enstemmig vedtatt: 

 Nest siste setning, andre avsnitt under omtalen av kommunereform, fjernes. 
 Under omtalen utdanning endres ordet utdanningssystem til kommunens 

utdanningstilbud. 
 
Følgende forslag fra Arbeiderpartiet fremmet av Ståle Versland (A) tas med i de videre 
arbeidet: 
I kommuneplanens samfunnsdel skal vi ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og 
strategier for hele Modumsamfunnet og kommunen som egen organisasjon. Vi har i dag 
en visjon «vi strekker oss lenger». Planen må gi en beskrivelse av hvordan vi skal 
oppfylle visjonen, hvilke sentrale utfordringer har vi, satsningsområder og hvordan 
kommunen skal gi tilstrekkelige tjenester av god kvalitet til rett tid. For å at 
innbyggerne skal få et eierskap til dokumentet må strategien i stor grad basere seg på 
innbyggernes ønsker for framtiden, hvordan skal vi tilpasse utvikling og endringer i 
innbyggernes behov. Det er viktig at planen blir kort og konsis, gjennomgående bygd på 
FNs klimamål og med et språk som er lett å forstå. Videre må planen beskrive mål som 
er målbare.  
Som et diskusjonsgrunnlag foreslår Arbeiderpartiet følgende struktur på planen: 



 
 
Følgende forslag fremmet av Jon Hovland (H) tas med i det videre arbeidet. 
Under følgende tema som drøftes tilføres: 

 Hvordan kan vi i Modum øke skatteinntektene? 
 Hva kan vi som kommune gjøre eller tilrettelegge for at de unge vil etablere seg i 

Modum etter endt utdanning? 
 
Innstilling/vedtak 

1. Det kunngjøres oppstart av arbeid med kommuneplanens samfunnsdel, jf. plan- og 
bygningsloven § 11-12. 

2. Forslag til planprogram legges ut til offentlig ettersyn, jfr. plan- og bygningslovens 
§ 11 – 13.  

3. Følgende endringer i planprogrammet foretas: 
• Nest siste setning, andre avsnitt under omtalen av kommunereform, 
fjernes. 
• Under omtalen utdanning endres ordet utdanningssystem til kommunens 

utdanningstilbud. 


