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PLANPROGRAM FOR KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2021 - 2032  
 
 
Rådmannens innstilling 

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.  

 
 
 
Vedlegg 
Forslag til planprogram 
 
 
Kortversjon  
 

  

Kommuneplanens samfunnsdel skal revideres og det skal da utarbeides forslag til 
planprogram. Forslaget skal legges ut til offentlig ettersyn før det endelig 
behandles i kommunestyret.  
 

 
 
Bakgrunn 
Kommunestyret vedtok i K-sak 79/20 at kommuneplanens samfunnsdel skal revideres. 
Det skal da utarbeides forslag til planprogram.  
 
Saksopplysninger 
I henhold til plan og bygningsloven skal planprogrammet beskrive formålet med 
planarbeidet, aktuelle problemstillinger, selve prosessen, frister og opplegg for 
medvirkning. Forslag til planprogram skal sendes ut på høring og legges ut til offentlig 
ettersyn i minimum 6 uker. Planprogrammet vedtas av kommunestyret og er førende for 
den videre prosessen.  
 
Drøftinger 



Gjeldende samfunnsdel ble vedtatt av kommunestyret i K-sak 37/17. Planen har 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.  
 
Følgende tema kan 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 

 
Det foreslås at Formannskapet er politisk styringsgruppe og at hovedutvalgene, samt 
eldrerådet, ungdommens kommunestyre/ungdomsrådet, innvandrerutvalget og råd for 
personer med funksjonsnedsettelse får plandokumentene til drøfting og mulighet til å gi 
innspill til formannskapet.  
 
Det legges opp til at det tidlig i prosessen skal gjennomføres et fremtidsverksted, dette 
er i tråd med vedtak i K-sak 76/20.  
 



Milepælsplanen går fra senhøst 2020 med politisk vedtak av planprogrammet så tidlig 
som mulig i 2021. Det legges videre opp til arbeid første halvår 2021 der formannskapet 
involveres i løpet av prosessen.  
 
1. gangs behandling av forslag til samfunnsdel skjer i formannskapet etter sommeren 
2021.  
 
Konklusjon 
Rådmannen anbefaler at vedlagte forslag til planprogram legges ut til offentlig ettersyn i 
6 uker.  
 
 
 
 
 
 


