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Innledning 
Kommunal planstrategi ble vedtatt i K-sak 59/20. Vedtaket er som følger:  

1. Planstrategi 2020-2023 vedtas.  
2. Høringsinnspill som er relatert til kommuneplan og/eller temaplaner som skal utarbeides, 

videreføres til de respektive planprosessene.  
3. Det utarbeides forslag til planprogram for revidering av kommuneplanens samfunnsdel. 
4. Arealdelen tas opp til behandling om det viser seg påkrevet. Dette kan være påkrevet som 

følge av arbeidet med samfunnsdelen. Det kan også gjelde næringsarealer, 
samferdselsløsninger eller andre områder. 

 
Samfunnsdelen er kommunens overordnede styringsdokument. Den tar for seg hele kommunen som 

organisasjon, og setter mål og strategier for videre utvikling. FNs bærekraftsmål skal ligge til grunn 

for målene som vedtas.  

I henhold til plan- og bygningsloven (PBL) skal det utarbeides et planprogram. Planprogrammet skal 

beskrive formålet med planarbeidet, aktuelle problemstillinger, selve prosessen, frister og opplegg 

for medvirkning. Forslag til planprogram sendes ut på høring og legges ut til offentlig ettersyn i 

minimum 6 uker. Planprogrammet vedtas av kommunestyret og er førende for den videre 

planprosess.  

 

 

Planprogrammet er altså en plan for planen og «oppskriftshefte» for hvordan planarbeidet skal 
legges opp.   
 
Fastsettelse av mål og strategier skjer først i forbindelse med utarbeidelse og vedtak av selve 
kommuneplanen.  
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Formålet med planarbeidet 
Kommuneplanens samfunnsdel er et overordnet planverktøy som skal stake ut kursen for 

kommunens virksomhet framover. Samfunnet er imidlertid i kontinuerlig endring, og det oppstår nye 

utfordringer som samfunnet skal håndtere. Det er derfor jevnlig behov for å tilpasse kommunens 

mål, strategier og virkemidler til de utfordringene vi ser i dag og framover i tid. Kommuneplanen 

tuftes på de visjoner og mål politikerne har for hvordan Modum kommune skal oppleves i framtida. 

Modum kommunes visjon i kommuneplanen for 2016-2027: 

I Modum strekker vi oss lenger 

Visjonen skal være førende for planarbeidet, og det legges derfor opp til at visjonen blir drøftet og 

vedtatt i tidligst mulig fase av planarbeidet.   

Kommuneplanens arealdel ble vedtatt 4.2.2019 i sak K-5/19. Kommuneplanens arealdel er ikke 

vedtatt revidert. Dersom det i løpet av planarbeidet viser seg å være nødvendig å revidere denne, så 

må det utarbeides planprogram for denne prosessen.  

Rammer og føringer for planarbeidet 

Lovgrunnlag 
Det juridiske grunnlaget for kommuneplanarbeidet er nedfelt i plan- og bygningslovens kap. 11.  

Videre er det en rekke lover og forskrifter som innvirker på kommunal planlegging og forvaltning i 

sektorlovverk, bl.a. innenfor temaområdene helse, undervisning, økonomi, samferdsel, landbruk, 

natur og miljø, kulturminnevern, beredskap, forurensning m.m.  

De nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging tar utgangspunkt i at vi står overfor 

fire utfordringer:  

 Å skape et bærekraftig velferdssamfunn 

 Å skape et økologisk bærekraftig samfunn gjennom blant annet en offensiv klimapolitikk og 
en forsvarlig ressursforvaltning 

 Å skape et sosialt bærekraftig samfunn 

 Å skape et trygt samfunn for alle 
 

Det er gjort nærmere rede for nasjonale forventninger og regionale føringer for planarbeidet i 

planstrategien.  

Dersom vi tar utgangspunkt i de fire utfordringene, så kan dagens mål i samfunnsdelen i stor grad 

brukes, selv om klimaperspektivet vil kreve tydeligere retning og fokus.  

Regionalt samarbeid   
Modum kommune har søkt medlemskap i Ringeriksregionen. Dersom kommunen blir tatt opp i dette 

samarbeidet, bør det i løpet av planprosessen vurderes om det er regionale planer/tiltak som får 

betydning for samfunnsdelen. 
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Arbeidsmarkedet og geografien gir pendling både inn og ut av Modum. Dette gir muligheter for å 

tenke marked og samarbeid utover egne kommunegrenser, også når det gjelder organisering av eget 

tjenestetilbud.  

Kommunereform 
Kommunestyret vedtok i K-sak 20/20 å arbeide videre med grensejusteringer mot Sigdal og Øvre 

Eiker kommuner. Det omfatter områder i Bingen og Hasselgrenda. Arbeidet fortsetter.  

Kommunereform og mulig sammenslåing med andre kommuner ble grundig utredet i 2015 og 2016. 

Det ble videre avholdt innbyggerundersøkelse. Kommunestyret vedtok i K-sak 66/16 fortsatt å bestå 

som egen kommune. Dette legges derfor til grunn for utvikling av samfunnsdelen.   

Hovedutfordringer for Modum 
Utviklingstrekk og hovedutfordringer i Modum er beskrevet i Folkehelseoversikt 2020 som ble 

vedtatt i K-sak 5/20.  Planstrategien, som ble vedtatt i K-sak 59/20, beskriver utfordringsbildet 

nærmere. 

Befolkningsutvikling er kanskje den viktigste premissgiveren for samfunnsplanlegging og 

politikkutforming. De siste årene har Modum hatt en gjennomsnittlig befolkningsøkning på ca. 0,7 

prosent, i 2019 var befolkningsøkningen på 1,0 %. Dette er en lavere vekst enn det som er lagt til 

grunn i gjeldende kommuneplan. Befolkningsprognosen frem til 2050 viser en redusert vekst 

fremover og at Modum vil få en betydelig økning i andelen eldre mennesker i befolkningen framover 

mot 2040.  

Ovenstående utvikling vil utfordre kommunen med hensyn til å kunne levere tilstrekkelige 

omsorgstjenester til befolkningen.  

Sosial bærekraft 
En del mennesker blir stående på utsiden av fellesskapet. Det kan være personer som står utenfor 

skole- og arbeidsliv, som har et svært begrenset sosialt nettverk eller som ikke opplever tilhørighet til 

storsamfunnet. Psykiske helseproblemer, rus- og alkoholmisbruk, ensomhet, fattigdom, omsorgssvikt 

og manglende integrering er viktige årsakene til at personer faller utenfor. Utenforskap er et 

strukturelt samfunnsproblem som er til hinder for at mange kan leve gode liv. I tillegg medfører 

utenforskap store økonomiske konsekvenser for samfunnet. Det følger av Folkehelseoversikt 2020 at 

i 2018 hadde 18 % av Modums innbyggere stønad til livsopphold, mens snittet i Viken var 15 og 

landet er 16. 

Helse 

Tall for Modum viser at befolkningen plages mer enn gjennomsnittet med psykiske lidelser. Modum 

har utfordringer med sykefravær og stor andel unge sosialhjelpsmottakere, uføre og eneforsørgere. 

Dette er resultater som bl.a. henger sammen med utdanningsnivå og fysiske og psykiske helseplager. 

Andelen som bor i husholdninger med lav inntekt, er høyere enn i landet som helhet. Disse 

utviklingstrekkene skaper og opprettholder sosiale helseforskjeller. Forebyggende folkehelsearbeid 

er avgjørende for å lykkes med å snu denne utviklingen. 
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Utdanning 

Utdanning er nøkkelen til arbeid, som i sin tur er nøkkelen til verdiskaping og et velfungerende 

samfunn. Det har vært satset på ulike tiltak for å øke gjennomføringsgraden i videregående skole. I 

2012 var det en frafallsprosent på 33, men det har vært en positiv utvikling de senere år og 

folkehelsebarometeret for Modum i 2020 viser en frafallsprosent på 23. Foreldrenes utdanningsnivå 

har stor betydning bl.a. når det gjelder sannsynligheten for å fullføre videregående skole. Foreldrenes 

utdanningsnivå i Modum er forbedret de siste årene, men er lavere enn snittet i Buskerud og landet 

for øvrig. 

Med dagens arbeidslivs høye kompetansekrav vil frafallet i utdanningsløpet forsterke sosiale 

ulikheter i samfunnet. En ytterligere utfordring er å tilrettelegge kommunens utdanningstilbud slik at 

flest mulig får en utdanning som er relevant ift. hva som etterspørres i arbeidsmarkedet. Dette 

betinger god samhandling mellom næringsliv og utdanningssystem. I strategisk næringsplan framgår 

at det er viktig å styrke samarbeidet mellom kommune, næringsliv og andre samfunnsaktører, eks. 

utdanningsinstitusjoner, forsknings- og innovasjonsmiljøer og offentlige myndigheter utenom 

kommunen. 

Miljømessig bærekraft 
Samfunnet er grunnleggende avhengig av naturmiljøet for tilgang til rent vann, og god 

matproduksjon. Et viktig bærekraftsmål er å bekjempe klimaendringen og konsekvensene av dem.  

Vannmiljø  

Reint drikkevann er en viktig, men sårbar ressurs. I tillegg er nok og godt vann viktig for 

brukerinteresser som friluftsliv, landbruk, næringsmiddelindustri og kraftproduksjon. Kommunen har 

ansvar for drikkevannsforsyning til en stor del av Modums befolkning, og har videre ansvar for at 

sanitæravløpsvann håndteres slik at det ikke representerer forurensningsfare for vassdragene.  

Ren energi 

Tilgang til energi er en viktig forutsetning for økonomisk og sosial utvikling. Bærekraftsmålet handler 

om å sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og fornybar energi til en overkommelig pris for alle. 

Klima- og energi  

Klimakrisen er en av våre største utfordringer og Modum skal bli en klimakommune (jfr K-sak 93/19 

(budsjett og økonomiplan), vedtakets pkt 13).  

Liv under vann og på land 

Kommunen har ansvar for å følge opp den nasjonale jordvernstrategien for å redusere 

omdisponering av dyrket mark til andre formål. Dette er målsatt i gjeldende kommuneplanens 

arealdel.  

Den regionale vannforvaltningsplanen følges opp gjennom arbeidet i vannområdene. Kartlegginger 

som gjennomføres kan brukes i det videre arbeidet med handlingsplanene for vann og avløp.  

Kommunen har kartlagt alle våre viktigste flora- og faunabiotoper som i dag danner kartgrunnlagene 

for Miljødirektoratets naturbase.  

Kommunen har friluftsområder og verneområder innen kommunegrensene, blant annet Finnemarka 

og Søndre Tyrifjorden. Konsekvenser knyttet til miljø og naturmangfold er en del av 
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diskusjonsgrunnlaget når arealplan og reguleringsplan utredes. For å hindre tap av verdier, så er 

oppdatert kunnskapsgrunnlag viktig. Modum kommune har sluttført kartlegging verdsetting av 

friluftsområder og det er bevilget midler for kartlegging og digitalisering av friluftslivsruter.  

Økonomisk bærekraft 

Arbeidsgiverpolitikk 

For å kunne lykkes med utfordringer kommunen står overfor og gi innbyggerne et godt tilbud, er det 

viktig at kommunen som arbeidsgiver fokuserer på kompetanse. Kompetanse betyr å «være i stand 

til» og består av byggesteinene kunnskaper, ferdigheter, evner og holdninger. Kompetanse er uttrykk 

for det totalpotensialet en person har, og vil derfor være avgjørende for hvordan personen yter og 

utvikler seg. 

Digitalisering og infrastruktur 

Arbeidet med Nasjonal transportplan for 2022-2033 er startet og Modum kommune har kommet 

med prioriterte innspill. Videre jobbes det både administrativt og politisk for å påvirke 

samferdselsmyndighetene og tilbyderne av kollektivtransport for å bedre 

kommunikasjonsforholdene i kommunen og mot nærliggende regioner.  

Digitale løsninger utvikles raskt, og tas bevisst eller ubevisst i bruk av en stadig økende andel av 

befolkningen. Gjennom digitalisering kan mange manuelle prosesser som i dag er tidkrevende løses 

på en enklere måte. Tekniske løsninger er et viktig element, men kompetanse og arbeidsprosesser 

som knyttes til tekniske verktøy er viktigere. Det blir hevdet at en digitaliseringsprosess handler om 

80 % organisasjons- og metodeendring og 20 % teknologi. Digitale løsninger gir andre muligheter for 

mobilitet og tilbud av tjenester dersom dette tilrettelegges på en god måte.  

Kommunen har vedtatt mål om at 95 % av husstandene i Modum kommune skal ha tilbud om 

høyhastighetsbredbånd innen utgangen av 2023. Det er utarbeidet handlingsmål for 

bredbåndsutbygging og utbyggingen i Modum er inne i flere faser.  

Bærekraftig samfunn 

Modum kommune er en lavinntektskommune. Til tross for dette har kommunen klart å opprettholde 

gode tjenester, bl.a. bekreftet gjennom innbyggerundersøkelser. Skatteinntektene per innbygger har 

økt noe de siste årene og er nå på ca. 88 % av landsgjennomsnittet. Utfordringene vi står overfor vil 

stille store krav til vår evne til å planlegge godt og utvikle et bærekraftig tjenestenivå videre 

framover. Det vises til investeringsplan og driftsanalyse, vedtatt i K-sak 92/19. 

Modum kommune er avhengig av et velfungerende næringsliv som skaper arbeidsplasser og bidrar til 

verdiskapning samt skatteinntekter til kommunen. De viktigste faktorene for bosetting og godt 

bomiljø er tilgang til attraktive arbeidsplasser i næringslivet sammen med de fellesgodene 

kommunen kan tilby i form av infrastruktur, skoler, barnehager, helse- og omsorgstjenester, 

kulturtilbud, friluftslivskvaliteter m.m.   

Samfunnssikkerhet og beredskap 
Modum kommune skal iverksette tiltak når hendelser som alvorlige ulykker, ekstremvær, svikt i 

samfunnsviktige funksjoner inntrer. Klimaet er i endring og det forventes mer ekstremvær i form av 

kraftig nedbør og store flommer. Utfordringene vil sette preg på samfunnsutviklingen, for eksempel i 

vurderinger ved bruk av areal, utforming av tjenestetilbud og utvikling av infrastruktur.   
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Plantema i samfunnsdelen 
I gjeldende plan er det valgt ut følgende prioriterte satsingsområder for planperioden: 

 Folkehelse og levekår 

 Tilpasning av tjenestetilbud i tråd med endringer i befolking og behov  

 Samferdsel og kommunikasjon  

 Attraktivitet og omdømme 

Dette er tema som kan være relevante for kommende planperiode, både med bakgrunn i 

folkehelseoversikten og vedtatte planer og satsinger. Satsingsområdene skal følges opp i 

økonomiplan og det skal i årsmeldingen rapporteres på resultater. Områdene samferdsel og 

kommunikasjon og attraktivitet og omdømme er viktige områder, men det har i praksis vært 

vanskelig å måle resultater. Det bør derfor vurderes om disse satsingsområdene kan bygges opp på 

andre måter.  

Kommunestyret vedtok i K-sak 93/19 at alle kommunale planer skal bygge på bærekraftsmålene. Det 

bør derfor drøftes om bærekraftsmål og bærekraftig utvikling bør inn som et eget satsingsområde i 

samfunnsdelen. I samme sak ble det vedtatt at kommunen skal bli en klimakommune. Det må 

vurderes hvordan dette skal komme frem i samfunnsdelen.  

Aktuelle tema til drøfting 
Det er kontinuerlig behov for oppdatert kunnskap for å kunne lage realistiske planer. Noe av 

kunnskapsgrunnlaget er delvis eksisterende og/eller under utarbeidelse, mens det på andre områder 

må innhentes ny kunnskap. Ut fra satsingsområdene som planprogrammet legger opp til kan 

følgende tema drøftes i planprosessen: 

 Visjonen for Modum kommune 

 Befolkningsutvikling i planperioden og konsekvensen for utvikling av Modum-samfunnet 

 Region- og kommunesamarbeid 

 Samfunnssikkerhet og beredskap 

 Folkehelse og god livskvalitet i alle livets faser 

 Innbyggerinvolvering i utviklingen av Modum 

 Bærekraftig utvikling for kommende generasjoner, herunder klimatilpassing og økonomisk 

bærekraft 

 Attraktivitet og omdømme 

 Kommunikasjon og infrastruktur  

 Organisasjonsutvikling for å sikre gode og effektive tjenester 

Planprosess og organisering 
Kommuneplanarbeidet er lagt opp i 2 faser; planprogram og utarbeidelse av samfunnsdelen. 

Forslag til planprogram behandles først i formannskapet og sendes deretter ut på høring. Etter 

høringen skal det endelige programmet vedtas av kommunestyret. Når planprogrammet er vedtatt 

vil dette bli lagt til grunn for det videre arbeidet med kommuneplanen.  
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Politisk organisering 
Kommunestyret er i henhold til plan- og bygningsloven besluttende organ, og vedtar først 

planprogram og deretter kommuneplanens samfunnsdel.  

Formannskapet er politisk styringsgruppe, og legger utkast til planprogram og forslag til 

kommuneplanens samfunnsdel ut til offentlig høring.  

Hovedutvalg for helse og sosial, undervisning, kultur/idrett/livsglede, samferdsel/næring og 

teknisk/landbruk/miljø, samt eldrerådet, ungdommens kommunestyre/ungdomsrådet, 

innvandrerutvalget og råd for personer med funksjonsnedsettelse vil få plandokumentene til drøfting 

og mulighet til å gi innspill til formannskapet.  

Administrativ organisering  
Rådmannens ledergruppe er administrativ styringsgruppe. Styringsgruppa skal sikre framdrift og har 

ansvaret for sentrale og overordnede beslutninger i prosessen.  

Sentraladministrasjonen har ansvaret for planprosessen og vil bruke etablerte forum som planforum 

og tverrsektoriell folkehelsegruppe som referansegrupper underveis i prosessen.  

Medvirkning og informasjon 
Åpne planprosesser med gode medvirkningsmuligheter er lovpålagt (PBL § 5-1) og ønskelig, ikke 

minst for å kunne skape felles forståelse av de utfordringene som det planlegges for. God 

medvirkning sikrer at mange får eierskap til planene og at ulike interesser blir hørt. Dette er viktig for 

å kunne realisere planer som involverer kommunens innbyggere, utbyggere, næringsliv og frivillige.  

Kommunestyret har i K-sak 76/20 om innbyggerinvolvering vedtatt at det gjennomføres 

fremtidsverksted i forbindelse med arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel. Dette vil bli gjort 

tidlig i prosessen for å sikre involvering.  

Medvirkningsprosesser er samtidig ressurskrevende og tidsrammen for planarbeidet er begrenset. 

Alle relevante plandokumenter (planforslag, høringsinnspill, høringsoppsummeringer, 

saksframstillinger, vedtak, protokoller m.m.) legges ut på kommunens hjemmesider og sosiale 

medier. Videre oppfordres de som ønsker å delta i planarbeidet om å sende innspill til planarbeidet 

via e-post til kommunens postmottak, og merket slik at det tydelig framgår at det er et innspill til 

kommuneplanarbeidet.  

Politisk nivå 

Politisk nivå inviteres til å ta aktivt del i planprosessen. Hovedutvalgene og øvrige utvalg/råd holdes 

orientert om framdrift i arbeidet og utfordres til å komme med innspill.  

Administrativt og faglig 

Kommunens egne fagmiljøer involveres direkte i arbeidet med ulike deler av planen. Innspill og 

bidrag fra de ulike virksomhetene og deres ansatte er viktig i planarbeidet. For å skape eierskap til 

planarbeidet vil kommuneplanprosessen være tema på ledersamlinger, der ledere på ulike nivå gis 

ansvar for å informere og involvere eget tjenesteområde.  
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Statlige og regionale myndigheter  

Når planprogram og planforslagene legges ut til offentlig høring, vil de også bli sendt spesifikt til 

statlige og regionale myndigheter og nabokommuner.  

Barn og unge  

Planarbeidet skal ta særlig hensyn til barn og unges interesser. Barn og unges medvirkning vil blant 

annet skje gjennom involvering av ungdomsrådet/ungdommens kommunestyre og barn- og unges 

representant i planprosessen.  

Framdriftsplan 
Følgende milepælsplan legges til grunn for arbeidet med samfunnsdelen:  

 

 

Tidsplan for administrative oppgaver i planprosessen 
Det administrative arbeidet legges opp etter en tidsplan som korresponderer med milepælene for de 

ulike fasene i planarbeidet. For å kunne utarbeide plangrunnlaget og gjennomføre planprosessen iht. 

milepælsplanen må det jobbes parallelt med de ulike fasene av planarbeidet. Dette blir en krevende 

oppgave som involverer mange.  

Det er en forutsetning at det avsettes tilstrekkelige ressurser til å løse planoppgavene, samt at det 

lages en forpliktende arbeids- og møteplan. 

Forutsatt at det ikke oppstår innsigelser eller andre forhold som utløser utsettelser av politisk 

behandling iht. milepælsplanen skal planarbeidet gjennomføres etter følgende tidsplan:   

  

År

Måned Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Febr Mars

Utarbeide planprogram

Forslag til planprogram behandles av FSK

Kunngjøre planoppstart. Forslag til planpgram 

legges ut til offentlig ettersyn

Vurdere innspill og evt. innarbeides i 

planprogrammet

Vedtak planprogram (FSK - KST)

Utarbeide planforslag - samfunnsdelen. Dette 

innebærer utredning, analyse, medvirkning)

Planforslaget behandles av FSK

Høring og offentlig ettersyn av planforslag

Bearbeiding av planforslag etter høring

Vedtak av kommuneplanens samfunnsdel

2020 2021 2022
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 Tidspunkt/periode Oppgave Ansvarlig for gjennomføring 

2020 
september 

Saksforberedelse og drøfting av 
planprogram 

SA, rådmannens 
ledergruppe 

oktober 
Forslag til planprogram 
behandles  

FSK 

oktober - november 
Forslag til planprogram 
offentlig ettersyn 

SA   

november - desember 
Utkast samfunnsdel - 
innhenting av informasjon og 
bearbeiding av grunnlagsdata 

SA, diskutere med 
planforum og 
folkehelsegruppe 

desember 
Bearbeiding av høringsinnspill 
planprogram 

SA, rådmannens 
ledergruppe 

2021 

januar - februar  
Behandle og vedta 
planprogram 

FSK - KST 

januar - mars 
Utredningsarbeid. 
Framtidsverksted 

Rådmannens ledergruppe, 
SA, planforum, 
folkehelsegruppe 

mars - juni Utredningsarbeid SA, politisk nivå 

august 
Planforslaget sendes til 
behandling 

Utvalg - FSK  

september - oktober 
Høring og offentlig ettersyn av 
planforslag 

SA 

desember - januar Bearbeiding av høringsinnspill  
SA, rådmannens 
ledergruppe 

2022 
januar- mars 

Ny behandling og endelig 
vedtak 

SA, Utvalg - FSK - KST 

 

     


