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Innledning 
 

Nedenfor er innspillene fra fremtidsverksteder og andre innspill1  som mottatt underveis i prosessen 

inntatt i sin helhet. De ulike innspillene er forsøkt systematisert under aktuelle bærekraftsmål og i 

ulike avsnitt. Flere av innspillene kan passe inn flere steder, de er likevel bare tatt med en gang.  

1.Hva ønsker du skal kjennetegne Modum i 2032? 

1.1 Svar fra fremtidsverksted Livskvalitet 
 
God helse og livskvalitet, bærekraftsmål 3 

• Trygghet for gamle - flere bofellesskap/små pensjonistboliger rundt tun med ulike 
aktivitetstilbud er bygget ut – lett å sette inn hjelp og justere hjelpen etter hvert  
som behovet utvikler seg  

• Modum skal være en god kommune for alle uansett funksjonsnivå, alder,  
kulturell bakgrunn  

• Legge til rette for en god oppvekst for barn og unge. Best i klassen når det gjelder skole og 
idrett 

• Lett tilgjengelig for alle å delta i sosiale nettverk, lag og foreninger, som gir livskvalitet 

• Alle, uansett alder og funksjonsnivå skal oppleve tilhørighet og en møteplass/arena som gir 
livsglede og mestring 

• Alle er med og ingen blir glemt  

• Folk kjenner til tilbudene som finnes i Modum (Fritid 1-2-3)  

 
God utdanning, bærekraftsmål 4 

• Skolene og barnehagene er gode  

 
Anstendig arbeid og økonomisk vekst, bærekraftsmål 8 

• Mulighetene for å få jobb er gode i 2032: Har utnyttet ledige lokaler/etablert  
nye arbeidsplasser  

 
Industri, innovasjon og infrastruktur, bærekraftsmål 9 

• Det er utviklet et godt kollektivt kommunikasjonstilbud. Det er lett å pendle til jobb i byene  

• Toget stopper i Modum, småbusser går ofte mellom utkantene og sentrene i Modum  

• Kommunikasjonsaksen til Ringerike, Drammen og omliggende områder er god 

• Forutsigbar og effektiv kollektivtransport. Den aller viktigste forutsetningen for å kunne 

tiltrekke oss skattebetalere, både privatpersoner og næring, er at vi har tilbud om et godt 

kollektivtilbud, som både er forutsigbart og effektivt rundt Oslo-aksen.  

• Modum er attraktivt: Posisjonen mellom byene Oslo, Kongsberg, Drammen og Oslo er godt 
utnyttet: Har klart å trekke barnefamilier hit som bor her og bidrar til å skape bedre balanse i 
aldersfordelingen  

• En kommune med visjoner, god kommunikasjon med byene rundt oss, gir også 

forutsetninger for videre satsning på skole, helse og gode møteplasser.  

 
Bærekraftige byer og samfunn, bærekraftsmål 11 

• Møteplasser som ikke koster noe - både for gamle og unge  

• Et sentrum å være stolt av.   

 

 
1 Andre innspill er i hovedsak svar på spørsmål fra hjemmesiden og etatsmøte i sentraladministrasjonen 
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• Folk kjenner til Modum, og det er attraktivt å bo her  
 
Konkrete forslag 

• Modum idrettspark på Skredsvikmoen knyttet til en ny ungdomsskole (som ikke er tilknyttet 
næring og industri) som er inkluderende, mangfoldig, finansiert med tippemidler, 
kommunale midler ++  

• Innspill til videreutvikling er å flytte biblioteket til togstasjonen, med cafe. Utviklingen viser at 

møteplasser blir viktigere og viktigere, i en tid med økende netthandel. For å skape handel i 

sentrum, trengs også gode møteplasser, som plassen ved fjorden gir gode muligheter for, og  

som pollen allerede har og vil gi oss videre. 

• Markedsføre Modum, med fokus på kunst og idrettsarrangementer. Det er unikt for Modum, 

og i tillegg at vi er midt i Viken.  

1.2 Svar fra fremtidsverksted Vekst og utvikling 
 

God utdanning, bærekraftsmål 4 

• Øke utdanningsnivået  

• Barnehager med fleksible åpningstider. Gode, trygge skoler.  
 
Anstendig arbeid og økonomisk vekst, bærekraftsmål 8     

• Arbeidsplass for minst en fra husstanden.  

• Attraktive tomter, ikke bare sentralt  

• Må satse både på tettsteder og "bygder"  

• For å få til vekst er vi nødt til å få arbeidsplasser/bedrifter  

• Må bli attraktive for industri, få inn lønnsomme bedrifter som gjør Modum attraktivt for 
arbeidssøkere  

• Må ha brukbare næringsarealer som har infrastruktur  
 

Industri, innovasjon og infrastruktur, bærekraftsmål 9 

• Oftere kollektiv transport ut av bygda til de store byene-Pendlerparkeringer  

• Elektronisk buss med eller uten sjåfør som kan ringes opp og komme til tunet  

• Utvikle kollektivtilbudet, kan fjorden benyttes?  

• Bedre utbygget fibernett for hjemmekontor 

• Ta i bruk ny teknologi for hjemmeboende demente   

• Legge til rette for infrastruktur som gjør det attraktivt å bo i Modum (internett, boligtomter, 
møteplasser, ladestasjoner, offentlig vann og avløp)  

• Infrastruktur og kommunikasjon ut og inn av kommunen  
 
Bærekraftige byer og lokalsamfunn, bærekraftsmål 11 

• Sentrumsutvikling med fristende tilbud til innbyggerne. Et sentrum som fremstår en god 
møteplass for innbyggerne.  

• Mer spredt boligbygging med større tomter enn f.eks Mehlumenga, kan 
tiltrekke barnefamilier med høy utdanning  

• Legge til rette for småbarnsfamilier, gode oppvekstsvilkår, servicevennlig  
kommune 

• Byggeklare tomter, store, gode og trygge tomter.  

 
Liv på land, bærekraftsmål 15 

• Natur og kultur, utnytte jord, skog og natur   

• Utvikle moderne jordbruk (forskning), samarbeid med Buskerud  
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videregående skole og Grønt fagsenter  

  
Konkrete forslag: 

• "Ut på tunet" - aktivitetstilbud for dem som bor på institusjoner og hjemmeboende demente  

• Bro fra hotellet til Vikersund sentrum 

• Fjordfestival ved Tyrifjorden?  

• Internasjonal lørdag gjøres om til Matfestival i Vikersundgata  

• Alternative overnattinger som er annerledes  

• Blir mer hjemmekontor i framtida, bygge nytt kommunehus med tilbud om kontorplass til 
dem som egentlig jobber hjemme. Jobbe i Oslo eller London og sitte i Vikersund 

• Mer markedsføring av kommunen utad for å tiltrekke seg innbyggere  
 
Annet 

• Modum har "alt", men ingen vet om det.  

• Er på vei til å utnytte fjorden, kan vi bli en fjordby? By på opplevelser  

• En opplevelseskommune  

• Legge til rette for synergier rundt bygdas attraksjoner, behov for overnattingsplasser  

• Samarbeid Vikersund - Åmot, hvordan jobbe sammen?  

• Være god på mye, og ekstra god på noen ting, som blir et trekkplaster  
 

1.3 Svar fra ledersamling 

 

God helse og livskvalitet, bærekraftsmål 3 

• Ekstra fokus på psykisk helse  

• Trygt omsorgstilbud der innbyggerne kan bo hjemme så lenge som mulig med digitale 
velferdsteknologiske løsninger, med fokus på mestring og forebygging. Gode aktivitets- og 
fritidstilbud. Fortsatt utvikle "Trygg hjemme"-prosjektet. Bidrag til å holde folk lenger 
hjemme.   

• God helsetjeneste, med godt utbygd velferdsteknologi   

• Livsløp - leve hele livet.  

• Alle skal ha det trygt og godt, både voksne og barn  

• Gode oppvekstsvilkår for alle  

• Trygghet og trivsel, gode samfunn  

• Levende samfunn  

• Tiltak med lav terskel og god kvalitet  

• Profilert helsekommune, spisskompetanse psykologi, fysisk rehabilitering, nasjonalt og 
regionalt idrettsanlegg, tilknyttet avd. Universitet i Sørøst Norge  

• Eldre bor lengst mulig hjemme  

• Gode helsetjenester  

• Livsmestring gjennom hele livet  

• Trygge helsetjenester 

• Styrke psykisk og fysisk helse i alle aldersgrupper (barn, unge og eldre)  

• Godt utbygget hjemmetjeneste med samlingspunkter  

• Tidlig innsats i forhold til sårbare familier  

• Leve aktivt og godt liv lengst mulig  

• Vi må kunne se effekter av forebyggende arbeid, både for ungdom og eldre  

• Gode tjenester som krever at kommunen er "foroverlent" og gir trygghet til innbyggere  

• Innbyggerne vet at de får de tjenestene de har behov for   

• Treffsikre tjenester   



6 
 

• God folkehelse og lav arbeidsløshet som reduserer etterspørsel etter omsorgstjenester  

• Gode og helhetlige linjer for barn og unge i kommunen 

• Gode velferdstilbud  
 
God utdanning, bærekraftsmål 4 

• Gode skoler og barnehager, god bemanning og god kompetanse på personalet for å skape 
trygghet og kvalitet  

• En god Modumoppvekst der alle barnehager og skoler har en felles plattform, godt 
samarbeid og utviklingsarbeid. Gode overganger mellom barnehage, barneskole og 
ungdomsskoler.  Skolemestring for livsmestring. 

• Barnehager, skoler og skolebygg: gode og gir et godt tilbud – individuelt tilpasset tilbud til 
den enkelte.  Fellesskap, inkludering, gode, trygge voksne  

• Fritidstilbud: Gode tilbud – for psykisk og fysisk helse  

• Finnes mange, gode forebyggende arenaer  

• Alle fullfører videregående utdanning  

• Tilbyr lærlingeplasser til alle som trenger 

• Gode overganger mellom f.eks. barnehage-skole osv. 

• Alle gjennomfører videregående opplæring 

• Gode barnehager og gode skoler  

• Skole og at skolegang skal fullføres  

• Gode skoler og barnehager   

• Trygge skoler og barnehager 

• Vi ønsker at vi får færre drop-out elever, flere inn i arbeidslivet  
 
Anstendig arbeid og økonomisk vekst, bærekraftsmål 8 

• Utviklende arbeidsplass og gode fagmiljøer, ivareta hverandre, inkluderende  

• Mange nye arbeidsplasser   

• Nyetableringer av arbeidsplasser  

• Gode rammevilkår for næringslivet    

• Flere kompetansebedrifter 

• Trygge arbeidsplasser 

• Heltidskultur   

• God fagdekning og attraktiv arbeidsplass, sammenlignet med nærliggende og 
sammenlignbare kommuner  

• Rekruttere kompetanse  

• Bedre og flere jobbmuligheter. Hvem skal kommunen gjøre seg attraktiv for?  

• Sosial utjevning: Det er store forskjeller i samfunnet vårt, det finnes de som ikke har og de 
som har. Løfte de som ikke har til å klare seg selv  

• Vi har fokus på tidlig innsats og forebygging  

• Synliggjøre seg opp mot bedrifter  
 
Industri, innovasjon og infrastruktur, bærekraftsmål 9 

• Kompetansebyggende kommune – forskningsbasert  
• Gode kollektivløsninger, innad og utad av Modum.  
• Bør gjøre oss mer tilgjengelige (vei, buss, tog)  
• Godt tilgjengelig pendlerkommune  
• God kommunikasjon tog/vei – gode forbindelser til nabokommuner 
• Lett å pendle inn/ut   
• Bedre offentlig transport til/fra kommunen  
• Kjapp kollektivtransport til byene og innad i kommunen  
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• Utvikle gode vilkår for næringslivet. Innovativ kommune der mye skjer. Tomter for bygging 
der folk vil bo 

• God digital infrastruktur i hele kommunen   
• Viktig at vi har godt kollektiv tilbud   
• Kollektivtrafikk i forbindelse med ungdomsmøteplassene  
• En mer digital kommune i 2032, mindre byråkrati. Yngre innbyggere som vil mestre det 

digitale mer på egenhånd  
• Infrastruktur  
• Bærekraftig infrastruktur  
• God strategi for digitale løsninger   
• Innovativ og nytenkende. Tjenester i utvikling. Passe på at vi ikke henger bak den generelle 

utviklingen. Kommer med gode løsninger tidlig.  
• Innovativ og moderne – Innovativ kommune  

 
Bærekraftige byer og samfunn, bærekraftsmål 11 

• Møteplasser for uorganisert aktivitet  
• Attraktive "Urbane" møteplasser og god infrastruktur.  
• Attraktive sosiale møteplasser  
• Møteplasser til alle. Tilbud til alle aldersgrupper  
• Gode møteplasser for alle aldre  
• Skal flere samlingsplasser – gamle, unge, barn  
• Viktig å ha et godt utbygd tilbud der man bor  
• Mangfoldig aktivitetstilbud – som treffer alle  
• Ta utgangspunkt i de ressurser/naturområder vi har i dag. Opprettholde gode tilbud   
• Godt merkede turstier  
• Oppleve at vi ligger sentralt til, men allikevel er "smått og landlig". Vi er i nærområdene til 

mange sentrale steder  
• En kommune der det fortsatt er lett å være aktiv både ute og inne, til alle årstider, for alle 

aldre, markedsføre dette og se det i sammenheng med å være mer tilgjengelige   
• Trykt og godt miljø for barna - "Trygg og god i Modum" - endre folkehelseprofilen - 

Fellesskapsarenaer  
• Skape mer for ungdommer – ikke bare sport – arenaer der ungdommene får styre rammene 

selv – hvor voksne er interessert  
• Aktivitetsgrupper i naturen  
• Flere konserter/kulturopplevelser for ungdom og barn  
• Gode fritidstilbud til innbyggere  
• Modum skal være et godt sted å bo, hvor alle blir sett og behandlet likt og at det 

kjennetegnes med raushet  
• Modum kommune er en god kommune å leve i for alle; fysiske omgivelser og universell 

utforming  
• Modum er i 2032 en grønn kommune  
• Godt nærmiljø, økt tilflytning, aktivt utemiljø, nærbutikker og godt servicetilbud til 

innbyggerne, god lokal og regional infrastruktur, åpenhet, mangfold, attraktive boligområder, 

gode og attraktive arbeidsplasser, kjent for godt arbeidsmiljø, dugnadsånd, godt omdømme, 

sykkelkommune, opplevd god livskvalitet  

• Attraktiv kommune å flytte til - både innbyggere og næringsliv  
• Trygge gangveier – lekeplasser for alle aldre  
• Universell, tidlig og treffsikker  
• Arealmessig romslighet  
• Kommunen er attraktiv for barnefamilier  
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• Kommunen må kunne tilby attraktive hus/tomter. Være mer innovative – et mer 
fremtidsperspektiv  

• Gode fritidstilbud  
• Attraktive nybegynnerleiligheter  
• Trenger boliger    

 
Liv på land, bærekraftsmål 15 

• Godt tilrettelagte friluftsområder, spennende og relativt uberørte  
 
Samarbeid for å nå målene, bærekraftsmål 17 

• Samarbeide godt med frivilligheten, ta vare på den gode dugnadsånden i kommunen.  
• Gode på samhandling  
• Optimalt tverrsektorielt samarbeid  
• Godt samarbeid mellom kommunens tjenester og frivillige organisasjoner  
• Frivillighet står sterkt- benytte restarbeidsevne og ressurser fra pensjonistene- forebygger 

ensomhet  
• God samhandling mellom tjenestene – til brukernes beste  
• God systematikk på medvirkning fra innbyggerne  
• Kultur –brukermedvirkning i tilbudene  
• Høy deltakelse (valg, yrke osv.)  
• God koordinering av tilbud  

 
Annet 

• Åpenhet - åpen kommune, i forhold til utvikling og mangfold  
• Må ikke miste vår særegenhet  
• Vi er gode på mye, men når ikke helt fram  
• Opplevelse av å bli tatt på alvor  
• Fortsatt være i front på forebyggende folkehelsearbeid gjennom hele livsløpet  
• Vannressurser  
• Fremoverlent og innovativ kommune  
• Tydelig strategi i kommunen – med klare rutiner 
• God informasjon ut til innbyggerne om tilbud/tiltak som finnes  
• Folkehelse. Kommunen jobber forebyggende ift. utenforskap  
• Politi; Modum skal være et trygt sted å bo, viktig at politiet er i nærheten  

og kan være med å trygge bygda.  
• Hvordan beholde de yngre voksne i kommunen?  
• Hvordan ta vare på yngre som er i en etableringsfase?  
• En kommune hvor alle har like muligheter til å delta på ulike arenaer; utdanning, 

fritidsaktiviteter, arbeid med mer. Utjevning av sosiale forskjeller.  
• Samle folk – ikke bygge leiligheter i strandsonen  
• Familiens hus – tverretatlig ressursteam  
• Bygda skal preges av et frivillig dugnadsarbeid/ god rekruttering til å drive frivillig innsats  
• Får tak i det vi trenger i Modum - gjøre det mer attraktivt.   
• Tilflytting – viktig å tenke over hvem man ønsker skal rekrutteres til bygda vår  
• Inkluderende tilbud – Hvordan inkluderer vi nye innbyggere?  
• JA-kommune. Innbyggerne blir møtt med en positiv holdning. Tilrettelagt for at den enkelte 

kan styre over egen eiendom med mer (i den grad det er lovlig). Unngå unødvendig og 
vanskelig administrasjon. Legge opp til at innbyggerne opplever autonomi.   

  

1.4 Svar fra politisk fremtidsverksted 
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God helse og livskvalitet, bærekraftsmål 3 

• Legge til rette for god folkehelse  

• Levere gode tjenester  

• Trygt oppvekstmiljø for barn og unge  

• Fint å bli gammel  

• Folkehelse, friskliv, legge til rette for mer aktivitet for alle.  

• Folkehelsekommune - psykisk/kognitivt og fysisk 

• Brukerorientert helsepolitikk, helse og sosial drives på brukerens premisser  

• Fornøyde innbyggere  

• Felles livsglede i hele livsløpet  

• Foregangskommune innen folkehelse/helse.  
 
God utdanning, bærekraftsmål 4 

• Gode skoler  
• Skole, den glade skoletid, samarbeid med næringsliv og Inn på tunet  
• Oppvekstsektor, samle alle avdelinger i en oppvekstsektor  

 
Anstendig arbeid og økonomisk vekst, bærekraftsmål 8 

• Plass til lærlinger og sommervikarer  
• Heltid for alle en selvfølge. Heltid gir et tryggere arbeidsliv som igjen vil gi  

mindre fattigdom og bedre familiepolitikk  
• Aktivt/attraktivt næringsliv  

 
Industri, innovasjon og infrastruktur, bærekraftsmål 9 

• Gode kollektivtilbud inn og ut av kommunen/Grønn mobilitet 
• Bedre kommunikasjon ut og inn fra Modum, særlig mot Ringerike  

 
Bærekraftige byer og samfunn, bærekraftsmål 11 

• Trygg og god å bo i, godt for alle  
• Legger til rette så ungdom kan flytte tilbake til Modum  
• Bygge boliger, ha arbeidsplasser for innbyggerne  
• Variert boligtilbud, attraktive boligtomter  
• Befolkningsvekst, kontroll på boligutvikling (tilrettelegge også for store tomter, spredt 

boligbygging). Viktig at folk får bo der de ønsker. Bingen, Snarum. 
• Bli en kommune som unge mennesker vil flytte til, pga gode bomiljøer og tilpassa boliger, og 

arbeidsplasser  
• Attraktivitet og positiv særegenhet, hva mer enn Blaafarveværket,  

Vikersundbakken, Krøderbanen, Modum Bad???  
• Levende og trygt samfunn for alle  
• Bygge stolt innbyggeridentitet  
• Levende lokaldemokrati  
• Fremstår som positiv kommune å bo i, enkelt å komme i kontakt med de som jobber i 

kommunen.  
• Ombruk og reproduksjon, nyskapning innen næringsliv og familie 
• Bærekraftig og yrende næringsliv  
• God blanding med unge og eldre innbyggere  
• Attraktive møteplasser /kulturopplevelser  

 
Stoppe klimaendringene, bærekraftsmål 13 

• Klimakommune, FNs bærekraftsmål (sosial, miljø, økonomi)  
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Liv på land, bærekraftsmål 15 
• Grønn turisme  
• Bedre vedlikehold og merking av turstier  
• Lett tilgjengelig turområder - nært der folk bor 
 

Samarbeid for å nå målene, bærekraftsmål 17 

• Frivilligheten / dugnadsånden 
• Legge til rette for frivillig arbeid  
• Gjøre hverandre bedre ved å være sammen på kryss og 

 tvers av alle aldersgrupper  
 

Annet 

• Hyttekommune eller ikke?? 
• Flere overnattingsmuligheter  

• Administrasjon fremstår ydmyk  
• Ett felles idrettslag i kommunen, Modum idrettslag m/ulike idrettsgrener  
• Stolt av bygda / nasjonalt kjent   
• Modum er et sted som du kan være stolt av å bo i hele livet og som du har lyst til å komme 

tilbake til om du har vært på besøk 
• En sunn kommune som fortsatt har en god økonomisk handlefrihet  
• En plass med gode venner  
• Engasjerte og stolte innbyggere  
• Vi er stolte av at vi bryr oss om hverandre her i Modum.  
• Utvikling av universitet ved Landbruksskolen   

  

1.5 Svar fra andre  
 
God helse og livskvalitet, bærekraftsmål 3 

• Antall uføre er nærmere 0,2 %  
• Fortsatt fokus på helse og friskliv  

• Gode fritidstilbud for barn og unge  

• Gode fritidstilbud til barn og unge  
• Aktiviteter for alle i alle aldersgrupper – kultur idrett osv  
• Gode tjenester  
• Attraktive tilbud til befolkningen 

• Godt oppvekstmiljø  
• God eldreomsorg 

• Gode og velutviklede offentlige tjenester for barn og unge 

• Modum kommune skal være godt å bo i for innbyggere i alle aldre. Et godt og inkluderende 

sted for barn og unge å vokse opp, et spennende sted for de som står midt i livet og ikke 

minst en plass der man trygt kan bli gammel. 

• Helse 

• God eldreomsorg 

• Omsorgskommunen. Flere ansatte der man jobber med mennesker. For få ansatte er 
omsorgssvikt. 

• En eldreomsorg vi kan være stolte av, uten eviglange ventelister for å få bolig med 

bemanning.  

• God bemanning i institusjonene, og hjemmesykepleien. 

• Inn på tunet for yngre med demens, økt tilbud ellers også for disse. 

• Fokus på unge uføre 
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• Folkehelsekommune 

• Solidaritet og god helse. 
 

God utdanning, bærekraftsmål 4 
• Gode skoler  
• Trygge skoler og barnehager    

• Barnehage tilbud  
• Trygge skoler og barnehager  
• Gode skoler og barnehager 

• En god skole-kommune. Med fine nye skolebygg, gode lærere og null mobbing. 

• Gode skoler og barnehager 

• Kvalitet i skolen med nok ressurser og riktige ressurser. 

• Skoler med nok lærere og lite mobbing. Gratis skolemat. Og fokus/ tiltak rettet mot barn som 
ikke har det bra hjemme. 

• Gode skoler! 

 
Anstendig arbeid og økonomisk vekst, bærekraftsmål 8 

• Trygge arbeidsplasser  
• God lønn for ansatte  
• Flere i arbeid i kommunen - oppfølging av etablerere 

• Mange attraktive arbeidsplasser  
• 0 arbeidsledighet  
• Mange arbeidsplasser  

• Spennende arbeidsplasser  
• Bedre jobbmuligheter, også for de med høyere utdannelse  
• Økende næringsliv  

• Inkluderende 

• Gode jobbtilbud! 

• Innovasjon og attraktive arbeidsplasser, en fremoverlent kommune som tilbyr bedrifter 
lokaler og tomter som kan utvikle fremtidens teknologi.  

• Gode og varierte jobbmuligheter 

• Miljøvennlig fabrikkproduksjon sammen med akademiske arbeidsplasser.  

• En kommune med gode muligheter for å få seg arbeid 

• Gode arbeidsplasser 

Industri, innovasjon og infrastruktur, bærekraftsmål 9 
• Bedre buss og tog  
• Godt kollektivtransporttilbud  

• Digital utvikling  

• Bedre kollektivtilbud/samferdsel  
• Effektiv transport  
• Gode kollektivmuligheter  
• Pendle-muligheter mot Drammen, Kongsberg, Ringerike etc etc  
• Fult utbygd bredbånd  

• Godt tilbud innen offentlig transport 
• Effektiv transport inn og innen kommunen  

• En kommune der unge vil bygge og bo, men at det er en god og rask samferdsel kollektivt 
mot byene rundt oss.  

• Velutviklet infrastruktur.  
• Lett å komme til både med egen bil og kollektivt 

• Bedre kollektivtilbud. 
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• Godt offentlig transport tilbud (tog og buss). 

 
Bærekraftige byer og samfunn, bærekraftsmål 11 

• Beholde lokalt næringsliv, muligheten til å handle lokalt  

• Levende lokalmiljø og sentrum  
• Livlig handlegater  
• Rikt kulturliv  
• Attraktivt sentrum  

• Folkehelse og møteplasser – uformelle 
• Sentrumsutvikling  
• Trygge skoleveier   
• Yrende kulturliv  
• Bedre muligheter for førstegangsboliger. Muligheter for ungdommen til å bo og bli i bygda  

• Bedre muligheter for overnatting 
• Et attraktivt sted å bo  
• Et sted familier vil bo\bosette seg  
• Et godt sted å bo  

• Godt boligmarked  
• Aktivt kulturliv  
• Landsbyen med de mange mulighetene 

• Stedet med et unikt tilbud innen næring, kultur, idrett og livsglede 

• Rimelige byggetomter og boliger for unge 

• Framtidsrettet kommune med bærekraftige og gode løsninger 

• Godt sted å bo for alle 

• En kommune med økonomisk handlefrihet og gode tilbud til innbyggerne  

• Blanding av «land & by» som nå 

• Flott natur, sunne folk, yrende arbeidsliv, godt å vokse opp, hyggelige tettsteder, kultur 
opplevelser. Flott med Modum Bad og Blaafarveværket.  

• Fjorden og yrende folkeliv.  

• Et godt sted å vokse opp! 

• Et sted å bli gammel.  

• Flott natur og rikt kulturliv.  

• Trygt og godt for alle innbyggerne, særlig barn og unge.  

• En god og trygg kommune å bo i, der alle blir hørt og sett. 

• Steder hvor man da kan bo og bygge bolig 

• En kommune det er spennende å besøke som turist med flere attraksjoner.  

• Kultur- og idrettsbygda Modum med gode skole-/barnehagetilbud og et trygt sted å vokse 
opp med tilbud til alle aldersgrupper. 

• Pollen har blitt flott.      Mye trafikk der på sommeren. 

• Modum har levende sentrum både i Vikersund og Åmot og innbyggerne er stolte brukere av 
lokalt næringsliv, og forventer bærekraftige virksomheter. Unge og gamle står bak samme 
disk, og sitter på samme cafe. 

• Jeg ønsker at det skal være jobb til alle, at ingen skal være ensomme i Modum, at det skal 
finnes møtepunkter for ungdom, voksne, eldre og syke. Rett å slett at alle skal ha en aktivitet 

å gå til hver dag       

• Fine tettsteder med gode løsninger for alle aldre. 

• Sats på estetikk i bygging og grøntområder. 

• Modum skal være en god bygd å bo i hele livet. Viktig med positivt fokus. 

• Godt kultur- og fritidstilbud for alle. 
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Liv på land, bærekraftsmål 15 
• Flott natur  
• Fin natur 

 

Samarbeid for å nå målene, bærekraftsmål 17 

• Samhandling næringsliv og kommune  
• Ikke konkurranse mellom tettstedene – men vi-tankegang  

 
Annet 

• Inkluderende og varmt samfunn  

• Lite byråkrati  

• Kommune på tilbudssiden  

• Gjestfrihet  

• Annerledes-kommunen   
• Nytenkende   
• Flere innbyggere  

• Mange blåmerka løyper  

• Nytt rådhus  
• Hyttebygging   

• Glede og samhold 

• En kommune som tør å "tenke stort", ha visjoner høyere enn det man kan realisere 

• Vikersundbakken og Blaafarveværket som en helårig destinasjon folk/ turister ønsker å 
besøke. Må markedsføre disse hardt. Det er disse to Modum er kjent for 

• Inkluderende 

• Corona fritt!  

• Ta innbyggerne på alvor, ikke prøve å stikke kjepper i hjula på alle initiativ  

• Må utnytte beliggenheten til fjorden.!!!!!  Se til Drammen. Bygge brygger så båtfolket kan få 
lagt til, fjern den stygge greven!! Lekter/restaurant med uteservering.  

• Også må moinger lære seg å lese og respektere skilt! 

• Rom for lokale kunstnere sammen med internasjonale utøvere.  

• Rydde/koste/feie fortauene 

• Bro over til hotellet.  

• God service og åpenhet ovenfor de som bor i bygda. 

• Ett sted hvor alle kan føle seg inkludert. 

• Modum skal være en løsningsorientert ja kommune som jobber for gode løsninger for 
innbyggerne, uten å ha størst fokus på begrensningene. 

• Mer hundevennlig.  I dag er det ingen steder for de som trener hund (konkurranse, tjeneste 
ol.) eller holder hundekurs, og det er vanskelig å få tillatelse. Det er mange hunder i Modum 
og dette vil øke i takt med innbyggere. Skilt langs populære tur-stier "I denne løypa finner du 
søppelkasser du kan kaste hundeposene i" så kanskje flere plukker opp og kaster posene i 
søpla (kanskje lettere når man vet man ikke trenger gå hele turen med posen?). Mye 
hundemøkk OG hundeposer i naturen og ved stier, dette er trist. Kanskje tilby innbyggere et 
"Her kan du kaste hundeposen" klistremerke til private avfallsdunker også? 

 

1.6 Fellestrekk 
Dette spørsmålet har engasjert og det har kommet inn over 350 innspill. Gode helsetjenester, gode 

skoler og barnehager er nevnt av mange. Det samme er godt utviklet kollektivtilbud og god digital 

infrastruktur i hele kommunen. Videre er det et ønske om nye arbeidsplasser og flere tomter. Det er 

også mange som har nevnt behovet for gode møteplasser for innbyggerne. 
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2. Hva skal til for å oppnå god livskvalitet for moingene? 

2.1 Svar fra fremtidsverksted Livskvalitet 
 

Barn og unge 

• Bedre skoletilbud for barn og ungdom med lærevansker. Bedre undervisnings program, og 
læringsplan. Skolen må sette seg mer inn i hvem disse elevene er. Øke terskelen for læring og 
kunnskap.  

• Satse masse på barnehage og skole – god undervisning og gode forhold mellom barna og 
ungdommene: Fokus på livsmestring/takle livet/lære å behandle hverandre godt/sosial og 
emosjonell kompetanse i tillegg til kunnskap og ferdigheter – alle skal føle seg trygge  

• Gode barnehager og skoler.  

• Leksehjelp for alle 

• Gode møteplasser med aktivitet for ungdom i alle aldre. 

• Godt utbygget støtteapparat for foreldre/barn/unge som sliter  

• Foreldre tør å stille krav til ungene sine – er tydelige rollemodeller/ledere 

• Ta i bruk skolene til flere aktiviteter på kveldstid (ala USA, der korps, kor, idrett, 
språkklubber, teatergruppe, kunstgruppe, sløydgruppe, debattklubb etc. foregår på skolen 
etter skoletid)  

• Ungdomsklubber  

• Sikre utdanning som åpner dører og gir muligheter for alle. At man kan oppleve tilhørighet, 
mestring og at alle har sitt egenverd  

 
Helse 

• Godt tilrettelagt utemiljø for alle funksjonsnivå = Mennesker med demens, psykisk 

utviklingshemmede, mennesker som er avhengig av ganghjelpemiddel, som rullestol, scooter 

(fra NAV), rullator  

• Godt helsetilbud 

Arbeid 

• Mer tilrettelagt arbeid for mennesker med utfordringer i hverdagen.  

• Flere arbeidsplasser som passer barnefamilier så de ønsker å bosette seg her. 

• Sikre eksisterende arbeidsplasser og legge til rette for nye.   

• Arbeidsplasser sikres og nye etablertes.  

• 100 % stillinger for hjelpepleiere/helsefagarbeidere i Modum. 

Annet 

• Lave inntekter kan kompenseres ved flest mulige gratis tilbud  

• Inkludere pensjonister, arbeidsledige, ungdom  

• Lett tilgjengelige møteplasser rundt ulike aktiviteter- også på tvers av generasjoner og 
kulturer  

• Inkluderende miljøer for våre nye landsmenn  

• Ingen familier i Modum skal defineres som fattige  

• Trygghet gjennom hele livsløpet. Barnehage, skole, fritidstilbud, infrastruktur, helsetjenester 
og politi. Innbyggerne får det vi trenger når vi trenger det. Å slippe å kjempe for å kunne leve 
et verdig liv. Å bli møtt med respekt og bli ivaretatt i kommunen. For å oppnå god livskvalitet 
må alle være inkludert og få mulighet til et variert aktivitets- og fritidstilbud, kommunen 
støtter opp om dette.   

• Basis ting må være på plass. Forutsigbarhet og god informasjon for innbyggerne, du vet hvor 
du kan henvende deg og blir møtt med respekt. At kommunen bryr seg.   

• Et liv i verdighet for alle uansett fysisk og psykisk fungering og helse.   
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• Gode kår for frivilligheten, stimulere til deltagelse og hjelpe inn de som ikke er trygge på å 
delta.   

• Få flere innbyggere til Modum 

• Hyttebygging langs Tyrifjorden 

2.2 Svar fra ledersamling 
 

Barn og unge 

• Barnehage/skole  
• Gode oppvekstsvilkår, barn og unge  
• Gode barnehager og skoler  
• Gode overganger mellom de ulike barneskole-ungdomsskole og videregående skoler  
• Utdanning – god kompetanse  

 
Eldre 

• God eldreomsorg  
• Gode boforhold med muligheter for fellesrom/-arealer  

kunne realisere sine muligheter, mestring  
• Møteplasser for alle aldre, lavterskeltilbud/ rimelige tilbud  
• Eldrecafe med aktiviteter  
• Helsestasjon for eldre  
• Leve hele livet, Stortingsmelding nr 15 

 
Helse 

• Gode helsetjenester  
o Tilgjengelig – du får det du har behov for  
o Brukerrettet  
o Kvalitet  
o Innovativt (velferdsteknologi)  

• God helse 
• BTI veletablert (bedre tverrfaglig innsats). Større fokus på inkludering (unngå mobbing og 

krenkelser). Behov for gode rutiner rundt dette arbeidet. Styrke livsmestring og psykisk helse 
generelt.   

 

Arbeid 

• Gode arbeidsmuligheter, fritidsmuligheter  

• Lav arbeidsledighet.  

• Bidra til å holde folk i arbeid, gi arbeidsmuligheter også for de som ikke kan jobbe fullt eller 
yte tilsvarende en 100 % funksjonsdyktig  

• Tidlig innsats og brede lavterskeltilbud for å holde folk i arbeid eller tilbake til arbeid.  
 

Annet 

• Helse Norge anbefaler 5 råd for økt livskvalitet, 1 Knytt bånd, 2 vær aktiv, 3 vær 
oppmerksom, 4 fortsett å lære, 5 gi til andre. For at moingene skal kunne følge disse tenker 
vi:  
1. Tilbud om sosial aktivitet for alle. Dette inkluderer gode oppvekstsvilkår for skoler og 

barnehager, tilstrekkelig lærlingeplasser og plasser i videregående skoler, gode og 
tilstrekkelige arbeidsplasser, dagtilbud for de som faller utenfor arbeidslivet samt for 
isolerte eldre. Fritidstilbud til alle, både universelt tilpasset og individuelt tilpasset. 
Frivillig aktivitet.  
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2. God frisklivssentral, gode aktivitets- og turmuligheter i nærmiljøet, etablerte gang- og 
sykkelveier, etablerte aktivitetstilbud og gode nærmiljøanlegg.  

3. Bruke ulike kanaler til å fremme oppmerksomhet mot egne sanser, være til stede i 
øyeblikket, la seg oppsluke, anti stress?  

4. Veletablert frisklivssentral, ulikt kurstilbud  
5. Arena for frivillig aktivitet.  

• Gode skoler og barnehager, variert fritidstilbud, gode tjenester gjennom hele livsløpet. 
Inkluderende og motiverende strukturer   

• Attraktive og gode møteplasser   

• God infrastruktur og urbane møteplasser  

• Inkluderende og trygt samfunn (nettverksbygging)  

• Møtesteder i helgene med aktiviteter for alle, enslige, barnefamilier, eldre  

• Kolonihager/parsellhager  

• Trygghet – for både barn og voksne. Får den hjelpen man trenger. De tilbudene man trenger. 
Trygghet for skole, utdanning, tilgang på jobber og annen meningsfull aktivitet. Trygghet for 
økonomi.  

• Tilhørighet - for alle. En del av et fellesskap - hører til. Bli inkludert (forebygging av mobbing). 
Trenger lag og foreninger, samt mange ulike tilbud.  

• Miljø - Ivareta de gode naturområdene, samt aktivitetene som finnes. Gode møteplasser for 
barn og voksne. Gode og tilpassete boliger for alle.  

• Meningsfullhet – Meningsfull aktivitet  

• Sosial tilhørighet - Møteplasser  

• Oppfølging - Lavterskelkurs for alle foreldre 3, 9 og 15 år.  

• Fadderordning – NA/AA-portal: Velkommen til Modum  

• Mødre gruppe: Det er ikke medfødt å vite forskjell på ull og nylon.  

• Bygge fellesskap, følelse av å høre til, relasjonsbygging. Må gjennomsyre hele 
organisasjonen, skolen, politikere og ansatte. Og at dette så kan få ringvirkninger på hele 
bygda vår. Felles mål/felles fokus.   

 

2.3 Svar fra politisk fremtidsverksted 
 

Barn og unge 

• At barna har det bra  
 

Helse 

• Mosjon og avkopling  
• Mindre overvekt  

 

Arbeid 

• Et arbeid å gå til – lokale arbeidsplasser – variert yrkesliv  
• Jobber – Et variert tilbud av jobber  

 

Annet 

• Gode kulturtilbud  
• Trygt lokalsamfunn  
• Legge til rette for frivillighet  
• Trygt og godt (hele livsløpet)  
• Gode tjenestetilbud  
• Samhold  
• Kultur Allsidighet mht aktivitetstilbud for alle aldre (turområder, parkour, motorsport)  



17 
 

• Nærhet til naturen  
• Alle må bli sett og hørt, ikke satt i bås  
• Godt tilbud for fritidsaktiviteter  
• At moingene har det trygt økonomisk  
• At man har venner  
• Aktivitet i befolkningen – noe for falle.  
• Mulighet for at alle kan bosette seg uavhengig av livssituasjon. En inkluderende boligpolitikk.  
• Livsglede kommune  

 

2.4 Svar fra andre 
Barn og unge 

• At skoleverket fungerer bra.  

• Fokus på en god start i livet for å legge grunnlaget, barnehage er svært viktig 

• Bedre skolebygninger, et bedre tilbud til de utfordrende elevene slik at alle får den 

undervisningen de har krav på 

• Mange nok og trygge barnehager, flotte uteområder med lekeplass - sånne man får stjerner i 

øynene av å se, og selv voksne vil være med å leke :-). Gode tilbud til ungdom som "henger", 

gjerne med eldre som medvirkende ressurser.   

• Gode skoler 

Eldre 

• Styrke hjemmetjenester slik at eldre og uføre kan bo lengst mulig i eget hjem. 

• Gode eldrehjem 

 

Helse 

• At helsevesenet fungerer bra. 
• Stikkord er tilgjengelighet for de med fysiske utfordringer og de som ikke greier å orientere 

seg.   
• God helse 

• Legge til rette for god helse for store, små og eldre. Feelgood burde være på alle institusjoner 

• Tverrfaglig samarbeid for å øke livskvaliteten til folk som har en både fysisk og psykisk uhelse.  

• Utvikle tilbud friskliv og muligheter for å ivareta egen helse på best mulig måte 

• Satse på helse! Psykisk og fysisk. For eksempel familiens hus, jo tidligere vi kan hjelpe 
barn/unge jo bedre livskvalitet for fremtidens moinger, og jo mer vil kommunen tjene på 
dette på lang sikt. I tillegg må man sørge for større stillinger i helsevesenet, dette vil medføre 
mindre sykemeldinger, mindre vikarbruk og vil gjenspeiles i budsjettet. Kutte stillinger i helse 
er å skyte seg selv i foten mtp livskvalitet for brukerne dette vil påvirke. 
 

Arbeid 

• Ulike arbeidsplasser/oppgaver som gir gode utfordringer til de lokale unge, samt øker tilvekst 

inn i kommunen 

• Jobb til flere 

• Det er nødvendig at hovedvekten av innbyggerne våre er i jobb og bidrar med 

skatteinntekter for at vi skal ha mulighet til å gi god bistand til dem som trenger det. - «Gjør 

din plikt - krev din rett». 

Annet 

• Møtesteder både ute og innendørs som er attraktive på tvers av generasjoner. Det må ikke 
koste noe å kunne oppleve noe sammen med andre. Hvordan kan man utforme slike arealer, 



18 
 

der man kan møtes og være sammen med noen. Til og med sammen med noen man ikke 
kjenner fra før? 

• At vi har det vi trenger her 
• Offentlige rom må være utformet på en slik måte at de er tilgjengelige for alle!!  
• Vi må ha attraktive uteområdet og offentlige steder der folk kan møtes og samles.  

• Forebygging av ensomhet er et samfunnsansvar, ikke ansvaret til en enkel tjeneste i oppvekst 

eller helse. 

• Valgfrihet. Ikke alle passer inn i samme boksen, ikke alle unger liker idrett, ikke alle gamle vil 

bo på hjem selv om de ikke kan bo hjemme. Ikke alle passer til å sitte stille ved en pult 6 

timer om dagen, vi bør få valgfrihet også i skolen. Og så må det etableres arbeidsplasser i 

kommunen. 

• Kvalitet på tjenestene for alle livets faser 

• Tog, og ikke minst lokale busser for de som bor utenfor sentrum. 

• Bedre kollektivtilbud. 

• Et hyggelig sted å være for både barn, voksne og de eldre. Bredt fritidstilbud for de yngste, 

men det må også finnes noe for de voksne. Grøntarealer i sentrum som appellerer til alle 

alderstrinn 

• Helsefremmende omgivelser, kunst og kultur.  

• Forutsigbar og stabil økonomi.  

• Beholde et variert kulturliv. Bygge ut sykkelveier. Beholde butikker med varierte tilbud og 

innhold.  

• Gode turområder 

• Levelige boligpriser 

• Forskjellige tilbud til alle aldersgrupper.  

• Trivsel 

• Samhold 

• Nei til mobbing og utestengning 

• At alle er inkludert i samfunnet og aktiviteter i bygda, også de som har lav/ingen inntekt 

• Etableringsmuligheter for unge, og hyggelige møteplasser for alle 

• Utendørs bocciabane i Vikersund, ved fjorden i nærheten av volleyballbanene 

• Det er veldig viktig med et godt kollektivtilbud - også på kveld 

• Gode kulturtilbud 

• Alle de fine turmulighetene i kommunen. Hele året. 

• Utnytt tettstedene, fordel godene mellom nord og syd.  

• Viktig å beholde grøntområder/turområder. Bedre informering om turområder på nett for 

ny-innflyttede som ikke kjenner området/kommunen.  

• Vi må ha gode tilbud til folk i alle aldre. (Viktig å legge vekk det negative fokuset en del går ut 

med i pressen om at vi bruker for lite penger på helse- og sosial). - Vi må gi omgivelsene 

inntrykk av at bygda vår tar vare på alle - også de funksjonsfriske i alle aldre trenger gode 

tilbud.  

• Vi må tiltrekke oss barnefamilier ved å tilby tomter/boliger i trygge oppvekstmiljøer for barn. 

Satse på boligbygging utenfor tettstedene for barnefamilier spesielt med tanke på å 

opprettholde Sysle og Buskerud skoler. Utnytte den skolekapasiteten vi allerede har. Vi må 

jobbe for å tiltrekke oss innbyggere som bidrar med skattekroner i kommunekassa. La gjerne 

folk bygge litt dyrere boliger på eksklusive tomter. Folk som vil ha slike boliger har gjerne 

også gode inntekter, og vil dermed bidra positivt i kommunen. 

• En bygd som byr på muligheter!  

- et rikt kulturliv og gode fritidstilbud.  Dette krever for eksempel fortsatt god tilrettelegging 
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fra kommunene for bruk av gymsaler for lag og foreninger.  

-lett tilegnelige og gode offentlige tjenester.  

 

2.5 Fellestrekk 
 

Viktigheten av gode skoler og barnehager, for alle, er nevnt av flere. Det samme er arbeid, gode 

tjenester og et bredt aktivitetstilbud. Videre er attraktive uteområder og møteplasser tema som er 

spilt inn av flere. 

3. Hva må til for at Modum skal bli landets mest attraktive kommune for innflytting 

og/eller bedriftsetablering? 

 

3.1 Svar fra fremtidsverksted Vekst og utvikling 
 

Innflytting: 

• Tilflytting forutsetter tilgjengelige skole- og barnehageplasser  

• Siden vi i dagliglivet er mindre aktive, trenger vi at det legges til rette for aktivitet 

(gang/sykkelveier), større bruk av el-sykler  

• Folkehelsekommune (Fritid 1-2-3) er samlet gjennom Frisklivssentralen, trenger noe 

tilsvarende for øvrige områder. 

• Burde vi hatt et "Turistkontor" Opplevelseskontor, Visit Modum hvor både aktiviteter, 

fritidstilbud og annet er tilgjengelig? 

• Lettere tilgjengelig informasjon om turveier, men må også ha litt som er "villmark" og litt mer 

utilgjengelig  

• Hvordan sikre høyere andel av gjennomføring av videregående skole?  

• Rimelige boliger til aleneboende  

• Bedre tilrettelagte turstier  

• Gang- og sykkelveier  

• Må bli patrioter for egen kommune  

• Natur og friluftsliv rett utenfor dørene 

• Opparbeide/utarbeide boligtomter i alle deler av kommunen  

• "Modumvert" som møter nye innbyggere og steder der utflyttede moinger er under 

utdanning  

• Prøvebo kommunen i et år, lage startpakke for nyetablerere 

• Flere arbeidsplasser, industri, for høyere utdanning 

• En ny ungdomsskole i Modum samlet på et område sammen med en idretts- og 

kulturpark. Området kan også inneholde idretts- og kulturnæringer 

• Lage skrytevideo for kommunen som legges ut på nettsteder der folk som ønsker å leve 

landlig får treff 

Bedriftsetablering 

• Rimelig felleskontor for småbedrifter og hjemmekontorer  

• Utvikle løsninger/ideverksted som for eksempel Grunder gartneriet; "By-lab"  

• Legge til rette for at småbedrifter\oppstartsselskaper kan bidra til å løse kommunens 

problemer  

• Må få noe industri som "monner", legge til rette for tilgjengelige og rimelige næringstomer 

og infrastruktur for transport. Hva skal til for å være attraktive for nyetableringer?  
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• Bedre skiting langs RV350 for å vise at det er handelssentrum i Åmot eller Vikersund  

• Kommunen må være ute og følge med på hvilke bedrifter/næring som er ute etter 

etableringsområder og være aktive i å møte dem.  

• Viktig å legge til rette for pendlere som nå har større grad av hjemmekontor  

• Modum er i midten mellom Ringerike, Kongsberg og Drammen   

• Tilby bedrifter opparbeidede næringstomter. Saksbehandling av søknader må gjøres raskt og 

gi god service  

• Tung næring/ industri samlet i et område der de ikke sjenerer boligfelt med lyd, lys og 

lukt. Det må være store hensynssoner rundt dette. Eget området som er spesielt tilrettelagt 

for dette  

Begge deler 

• Ei temabasert messe som gir Modum et navn, som gir oss noe ikke alle andre har  

• En arena som også Modum kommune er til stede og forteller om bolig og 
næringstomter/områdene sine  

• Få til lokaltog mellom Hønefoss og Hokksund.  

• Blaafarveværket er store, de må holdes store 

• Reklamere for kommunen. Sentralt beliggende mellom Kongsberg, Hønefoss, Drammen, Oslo 

• Reklamen om hva som finnes og skjer i kommunen er godt gjemt. Ikke alle søker kommunens 

hjemmeside 

• Enda bedre utnytelse av Vikersund Hoppsenter 

• Større overnattingskapasitet 

• Bredere utvalg av spesial butikker 

 

3.2 Svar fra ledersamling 
 

Innflytting 

• Attraktive boligtomter/leiligheter - må få ungdommen til å komme "hjem"  

• Gode pendlemuligheter  

• Gode muligheter for kreativitet og mangfold i barnehager, skoler og fritid  

• Gode leikeplasser  

• Attraktive sentrum, som innbyr til å møtes, det innbyr til mer etablering  

• Gode tjenestetilbud for innbyggerne  

• Utvikle helsearbeidsplasser, tiltrekke oss kompetanse  

• Attraktivitet for barnefamilier. Barnehager, skoler og bomiljøer av god kvalitet  

• Etablere jernbane for persontransport og bedret busstilbud 

• Økt profilering av mulighetene ved å bo i Modum. Snakke om det vi har!   

• Vei, jernbane, båt- tilgjengelighet for økt innflytning/pendlervennlighet  

• Tilrettelegging utmark - lett å komme ut på tur/opplevelser  

• Hvordan skal vi få folk til å bo over tid i kommunen? Viktig å ha fokus på bli her, ikke bare 
på å flytte hit  

• Modum må være et godt sted å leve for alle. Ivareta og utvikle gode møteplasser, 
grøntområder og infrastruktur. Bærekraftig stedsutvikling, også aldersvennlig. Fokus på 
universell utforming.  

• Framtidsrettet boligpolitikk  

• Bostedsattraktivitet   

• Livsmestring i alle faser i livet  
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• Inkluderende nærmiljø  

• Bolig tomter  

• Friluftsliv 
 

Bedriftsetablering 

• Satse på landbruket – kortreist mat  

• Bygge videre på det vi har innen helse og institusjoner for psykisk og fysisk rehabilitering og 
være proaktive i møte med kunnskaps og forskningsinstitusjoner om etablering i Modum  

• Gode på entreprenørbedrifter, anlegg og bygg – bygger videre   

• Utbygging av nett  

• Utvikle Vikersundbakken m/overnatting og Blaafarveværket m/overnatting, Høyt og lavt, 
Tretopphytter  

• Næringstomter  

• Bedriftsetablering  

• Modum næringsråd - hvordan få bedrifter interessert i Modum  

• Kommune og næringsliv samarbeider om hvilken kompetanse det vil være behov for i 
fremtiden 

• Trainee stillinger  
 
Begge deler 

• Kommunen er imøtekommende overfor tilflyttere i etableringsfasen- bedrifter og familier  

• Hvem skal kommunen være attraktiv for? Hva er unikt for Modum?  

• Ha litt mer "hårete" mål - ikke være en kommune i mengden. Visjonen bør være litt mer 
"hårete".  

• Kommunen må tilby en totalpakke – jobb, bolig og oppvekst.   

• Bedre kollektiv tilbud  

• Vikersund nord - områder for liv  

• Attraktive tomter  

• Ringeriksregion gir muligheter!  

• Veinett/infrastruktur/tog  

• Hvordan jobber kommunen opp mot høyskolen  

• Modum handel - åpent på kveldstid?  

 

3.3 Svar fra politisk fremtidsverksted 
 

Innflytting 

• Gjøre oss attraktive (bo muligheter, skoletilbud)  

• Godt å bo her fra vugge til grav  

• Innbyggerfordel (halv pris i svømmehallen/kino/zip-line/slalombakken/skøytebanen, (gratis 
for enkelte skoletrinn), «julegave», alle som har adresse i Modum har fordel av noe…)   

• Boligtilgang – etablering av tomter.  

• Ta initiativ til å invitere til å samle små barnehager til en større tett opp til skolene i bygda..  

• Sambruk av barnehager, SFO og de yngste klassene på skolen.  

• Gode og trygge gang- og sykkelveier, både for skole og fritidsaktivitet.  

• Kolonihage med minihus, både sentralt og i distriktet.  

• Grønn boligklynge med minihus.  
• Åpne opp for mer boligbygging, med store tomter, i distriktene.  

• Godt å vokse opp i Modum 
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• Friluftsområde der det ikke bare er tilrettelagt for organisert aktivitet.  

• Gode barnehage- skole og fritidstilbud  

• Forenklet system, eller "Modumkonsulenter" for å kunne bygge selv.  

• Privat og offentlig samarbeid om minihusutvikling  

• Flere scener for kultur  

• Brygger  

• Større bruk av fjord og elver i kommunen 
 

Bedriftsetablering 

• Næringstomter  

• Attraktivt for næringsliv (Hva bestemmer at det er attraktivt?)  

• Bedrifter som retter seg mot fritidsaktiviteter som drives i Modum.  

• Videreutvikle Næringsrådet som samlingspunkt og talerør for bedriftene.  

• Videreutvikle møtepunkt mellom politikere og næringsliv.  

• Antall arbeidsplasser som dekker ca 40 % av innbyggertallet  

• Areal og lokaler for de som ønsker å etablere seg  

• Tilgjengelig riktig og stabil arbeidskraft, og god kollektivtransport  

• Marked innad i Modum, eller god infrastruktur for å transportere det til kunden  

• Tilgang på næringsarealer  

• Gode rammevilkår - tilgang på strøm, lokaler, skattefordeler i oppstart  

• Fokuserer på småbedrifter - et veksthus med etablering av småbedrifter.  

• Støtte og veiledning til nyetablerere – Gode ordninger for grundere  
 

Begge deler 

• Bli den mest attraktive kommunen i distriktet (Velge Modum fremfor nabokommunene)  

• Positive i alle ledd (politikere, adm. og næringsråd)  

• Infrastruktur (jernbane, vei)  

• Billigst på strøm (privat og næringsliv). Gratis strøm i romjula :)  

• Ordfører klipper snora ved bedriftsetablering, kjøp av bolig eller ansette en egen snorklipper  

• Velkomstpakke fra kommunen (kontaktperson) 

• Ryddig og pent rundt oss i kommunen  

• Glasstak i sentrum  

• "Byggesøknader" på timen (best i klassen på en av tjenestene våre)  

• Tilgjengelig tomter, god infrastruktur  

• Kort vei til tog, vei, vann og fly – distribusjon  

• Gode kollektivtilbud  

• God service holdning - Rask saksbehandling – lett å komme i kontakt med.  

• Delingsordninger.  

• Framsnakke kommunen vår   

• Gode lønnsvilkår - fagmiljø - utvikling  

• Tilgang på utdannet personell  
 

3.4 Svar fra andre 
 

Innflytting 

• Lave startboliger for unge  

• Spennende jobber  

• Nok boligtomter – med flott beliggenhet  

• Arbeidsplasser  
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• Godt fritidstilbud for barn og unge  

• Gode vilkår for barnefamilier – bhg/sfo  

• Beryktet god grunnskole  

• Muligheter for unge, både mtp. bolig og jobb  

• Barnehageplass for alle   

• Sfo plass   

• Gode fremtidsrettede skoler - spennende barnehage tilbud  

• Mange gode seniortiltak   

• Tilbud kultur/møteplasser  

• Gode fritidstilbud  

• Attraktive boligtomter for enebolig, i attraktive områder. Trekke til seg barnefamilier i jobb i 
etableringsfasen  

• Store nok og gode skoler + barnehager  

• Fremtidsrettede skoler med gode pedagoger  

• Bedre barnehagetilbud sentrumsnært  

• Diverse parker for trening/underholdning i ett  

• Gode kulturtilbud og muligheter for barn og unge  

• Nye boliger 

• Trygge og gode arbeidsplasser  

• Kommunens som arbeidsgiver - fremtidsrettet  

• Kompetanse er etterspurt  

• Her må man satse på de unge, og sørge for at de ønsker å bli boene her! 

• Boliger som unge og enslige har råd til. 

• Må få frem at det hadde vært flott med en skatepark og skikkelig lekeplass i Vikersund når 
det skal bygges videre ved pollen. 

• Billigere leie, lettere mulighet for huskjøp av storfamilier.  

• Kommune som er nysgjerrige, støttende og handlekraftige, og tør å satse stort. Kommunen 
må først gjøre satsninger - som virkelig syntes og monner - ikke vente på bosetting. Sats på 
unge. Gjør det så bra å vokse opp her at man vil tilbake og vil rekruttere andre med seg hit. 
Tilbud til ungdom er en viktig nøkkel! Dersom ungdommen selv ikke ønsker seg tilbake, er 
sannsynligheten tilsvarende lav for at andre skal ønske seg til Modum. 

• Billigere barnehage og SFO for nyinnflyttede familier, ca 1-2 år.  

• Lage badestrand ved Tyrifjorden.  

• Bli best på barn og unge.  

• Oppgradering av tettstedene, så det er et godt tilbud som passer yngre folk 

• Lekeplass (sjekk ut den i Drammen f.eks)  

• Ikke måtte krangle med kommunen når man har barn med behov.  

• Flere får tilbud om startlån fra Husbanken. 

• Utvidet åpningstider i barnehagen. 

• God barnehagedekning. 

• Gratis sfo 

• Innflytting: jobber - ulike. Mangler jobber for høyt utdannede.  

• Aktiv næringsutvikler som oppsøker høgskoler hvor vedkommende kan nå ut til nyutdannet 
kompetanse kommunen trenger 

• Plass på skoler og barnehager  

• Bedre fritids- og kultur tilbud, for eksempel tuftepark. 

• Bedre offentlig transport! Mulighet til å pendle til jobb med tog for de som jobber utenfor 

Modum. Bedre togforbindelse vil gjøre en enorm forskjell!  

• Variert boligtilbud, tilrettelegging for nye boliger i ulike prisklasser/ standard.  
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Bedriftsetablering 

• Næringsarealer  

• Rimelige og attraktive næringslokaler  

• Næringslokaler å få kjøpt  

• Næringslokaler 

• Kompetent arbeidskraft  

• Satsing på lokale små bedrifter/butikker  

• Gratis parkering   

• Mange høyt utdannede innbyggere  

• Vi må ha attraktive næringstomter som ikke ligger bortgjemt.  

• Vi må legge til rette for at det er attraktivt for bedrifter å etablere seg næringstomten 
sentralt. Meget viktig med rask og effektiv saksgang. Skapes arbeidsplasser vil folk flytte til 
Modum 

• Tomter, adkomst, politisk velvilje til å satse på næring og utvikling. Når industrien og 
trafikken til de kommer, kommer butikker etter og når butikkene kommer etter blir det mer 
attraktivt å bosette seg et sted der man får kjøpt alt man trenger lokalt og slipper inn til byen 
eller bestille på nett. Se f.eks til Hvervenkastet i Hønefoss, som har gått fra kjedelig vei kryss 
til butikk-mekka langs veien som en krysning av Orkidehøgda og Krokstadsenter-delen av 
Buskerud storsenter. Få næring og industri på plass og legg til rette for innovasjon og god 
utbygging i området ved Vikersund nord og oppover mot Snarum pluss ved gamle bruket i 
Geithus mot Geithus bru. Våg og tenke framtidsrettet og sett Modum på kartet med mer enn 
bare hoppbakke og Blaafarveværket! 

• Kommunen må ha større fokus på næringsutvikling og oppstart av næring. Ta vare på 
allerede eksisterende næringer bedre ved å følge opp næringslivet mer. Her har Modum 
næringsråd en stor jobb å gjøre! De må bruke muligheten sin bedre. Støtteordninger til 
nyetablerte. Da jeg selv startet bedrift ble jeg ikke informert om noe fra kommunen eller 
næringsrådet. Ta kontakt med nyetableringer og heie de frem, vise at kommunen ønsker 
næring og arbeidsplasser! Støtte kan gjøres også på flere måter enn bare økonomisk. Å tilby 
oppstartsveiledning er en mulighet. At hjelpen er lokal i et næringsråd fremfor sentralt via 
NAV oppleves også bedre.  

• Legge til rette for nye arbeidsplasser relatert til industri slik at Modum kan få flere bedrifter 
nasjonalt/internasjonalt. 

• Sørge for at innovative grundere får drahjelp med gode etableringer. Får vi til det, skapes 
attraktive jobber, som kanskje kan lokke folk til kommunen vår. 

• Gode stønadsordninger for de som ønsker å starte egen bedrift. Vi trenger mer enn frisører 
og matbutikker i Vikersund. 

• Fordeler for gründere 

• Tomter til næringslivet. 

• Klare industritomter.  

• Bedriftsetablering: riktig tomtepriser 

• Tilby etableringsstøtte for næring generelt og grundere. Tilby tomtearealer for næringsbygg 
og privat boligutbygging. 

• Folk som ønsker å etablere bedrifter i Modum må bli møtt positivt, og følges opp 
(næringsselskapene/kommunen). Vi trenger sårt arbeidsplasser.  

 

Begge deler 

• Tomter  

• Billig å etablere seg mht tomter (gratis for bedrifter ???)   

• Billige tomter  
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• Gode kollektivmuligheter  

• Tomter og samferdsel  

• Gode kommunale tjenester  

• Bredbåndsløsninger  

• God infrastruktur  
• Attraktive tomter til "greie" priser  

• Bedre kollektivtilbud  

• Digital kommune – god infrastruktur  

• Persontog og godt kollektivtilbud  

• Gode bredbåndsløsninger  

• Tomter til bygging av privatbolig og næring  

• Gode kommunikasjonsmuligheter til byer, flyplass.  

• Veinett/samferdsel  

• Digital kommune som henger med på utviklingen – mindre rådhus  

• God infrastruktur / offentlig transport  

• Mulighet for togforbindelse til Drammen / Oslo / Hønefoss  

• Sosial åpenhet  

• God samferdsel - vei, tog og buss  

• Billige tomter  

• Markedsføring på verdensmesternivå  

• Enda bedre tilgang og bruk av Tyrifjorden  

• Man må ha et godt og variert tilbud til alle. Åpenhet og god dialog mellom offentlige 
instanser og innbyggere/næringsliv. Denne muligheten til å gi innspill på, synes jeg er et godt 
eksempel på samhandling.  

• Rimelige tomter og bedre infrastruktur. Tog til Oslo hver time. 

• Bedre tog-tilbud 

• Bedre buss-tilbud 

• God utbygging av digitalt nettverk med høy kapasitet.  

• Kommune med kompetente innbyggere som kan bidra til økonomisk vekst og utbygging. 

• Faglighet 

• Skape gode jobber 

• Gode transport muligheter med tog og bil. 

• Tog og vei med kortest mulig avstand til Oslo.  

• God kollektiv forbindelse til de nærmeste byene, Oslo og Gardermoen 

• Bra offentlig transport. 

• Tog, enkelt å dra til større byer 

• Etablere en arbeidspool og lignende der folk som har behov for praktisk hjelp kan ta kontakt. 
F.eks barnefamilier som har behov for en trillepike, barnevakt osv. Eller eldre mennesker 
som har behov for gressklipp, måking, renhold osv. (betalingstjeneste) Her kan f.eks ungdom 
som ønsker å være barnevakt, klippe plen osv ta kontakt.  

• Billige kommunale tomter. 

• Hjelp til etablering 

• Lavere kommunale avgifter. 

• Et Kollektivt tilbud! Bedre togforbindelser, spesielt med tanke på alle arbeidspendlere. Med 
et bedre tilbud vil også flere benytte seg av dette. Vi er mange som reiser ut av Modum!  

• God kollektivtrafikk. TOG 

• Jeg tenker på alle bedrifter som er lagt ned eller flyttet. Det er for få arbeidsplasser.  

• Utnytte flere muligheter langs Tyrifjorden for båtfolket.  

• Gjennomføre planene som er i forbindelse med Vikersundbakken 
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• Bedre forbindelse - buss og tog.  Det må bli enklere å pendle mellom Modum og 
Drammen/Oslo. 

• Bedre veier 

• Bedre tilbud mtp kollektivtrafikk.  

• Vi har mye bra i kommunen vår, og det må vi fokusere på. Politikere og andre må slutte å 
sutre og drive offentlig «krig» i Bygdeposten. Alle i Modum må bidra til positiv omtale av 
kommunen vår. Omdømmebygging. 

• Vi må jobbe for en sunn og realistisk økonomi i kommunen, og til enhver tid tilpasse 
tilbudene til befolkningssammensetningen. I noen sammenhenger er det viktig å tenke nytt. 
Hvordan kan vi få mer ut av de pengene vi har?  

• Fiber!!! Fremtiden er digital, og god og stabil tilgang til internett er en forutsetning. Har 
akkurat flytta hit, men må vurdere å flytte igjen pga fraværende fibertilkobling. 
Hjemmekontor over telegraf funker ikke, hverken for meg eller min arbeidsgiver. 

• Ny rv. 35 med godt kollektivtilbud til Drammen og Oslo, døgnet rundt, også i helgene.  

• En handlekraftig administrasjon og politikere som ser mulighetene når sjansene byr seg, og 
som tør tenke utenfor boksen. Det må legges til rette for attraktive boligtomter der folk vil 
bo, og det samme med tanke på næringstomter. Lave kommunale avgifter både for private 
og næringsliv. Gode skoler og god eldreomsorg. 

• Gode kollektivtrafikkmuligheter, utnytte sentrumsnære tomter, full barnehagedekning, gode 
skoler.  

• Være offensiv, ta noen spreke/kontroversielle avgjørelser! 

 

3.5 Fellestrekk 
Tilgjengelig tomter, både for næring og bolig er nevnt av mange, i tillegg er hjelp til bedrifts 
etablering nevnt. Videre er gode pendlermuligheter viktig, både for bolig innflytting og for 
bedriftsetablering. Viktigheten av å være en digital kommune med god infrastruktur er også 
poengtert av flere. 
 

4. Hvilken visjon skal Modum ha? 

4.1 Svar fra fremtidsverksted Livskvalitet 
 

Innspill 

"Vi strekker oss lengre" er positivt ladet og fungerer godt som en visjon. Den må gis innhold og 
refereres til når vi faktisk har gjort det. Vi må oppleves som en ja-kommune.   
Tenke utenfor boksen. Hvordan vil vi opptre for å nå målet/ønsket?   
 
Konkrete forslag 

• Et godt sted for folk  
• Med beina på jorda (og hodet i himmelen)  
• Kort vei til alt  
• Porten til Soria Moria  

 

4.2 Svar fra fremtidsverksted Vekst og utvikling 
 
Innspill 

• Må endre nåværende visjon!  

• Kan vi få til noe rundt bærekraft, grønt skifte?  

• Hva vil man si med en visjon, et slagord eller noe som sier noe om hva vi ønsker å være  

• Finne noe som er fremtidsrettet  
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• Må være holdbart og troverdig  

• Fjerne oss fra ordspill rundt hoppbakken og tenke mer mangfold  

• Folk kjenner Vikersund. Hvordan får vi frem Modum, Vikersund Hoppsenter i Modum.   

• Slagord har bedre effekt enn en visjon.  

• Et slagord som alle tenker når det blir sagt, - Det er Modum det  

• Veldig få utenfor Modum kjenner Modum-navnet  

 
Konkrete forslag 

• Sentrumsnært og landlig  

• Modum med innbyggerne i fokus  

• Modum med fokus på vekst 

• Kom til Modum så får du det bra 

• Smarte folk velger Modum  

• Er du lur så velger du Modum  

4.3 Svar fra ledersamling 
 

Innspill 

• Viktig å ha en visjon som ansvarlig gjør alle.  

• Fellesskap.  

• Alle må føle de er en del av visjonen.  

Stikkord: God, grønn, gjestfri, jordnær, dugnad, skape, lage, bygge, positiv, frisk, framsynt  
 
Konkrete forslag 

• Sammen skaper vi muligheter  

• Grønn, livlig og attraktiv  

• Vi får det til  

• Muligheter for alle  

• Modum – der DU blir sett  

• Alle med  

• Sammen skaper vi dagen  

• Vi gjør oss bedre sammen  

• Modum – med rom for alle  

• Sammen er vi sterkere  

• Fremoverlent fellesskap  

• Modum kommune – Vi bygger bro  

• Modum kommune – Trygghet, trivsel og tradisjon  

• Modum kommune – Trygghet, trivsel og mestring  

• Modum kommune – Dugnad, fellesskap og næringsliv  

• Modum kommune - Muligheter, mangfold og moro  

• Modum kommune – En kommune for alle  

• Modum kommune – Midt i Viken  

• Modum kommune – Midt i Viken, midt i blinken   

• Modum kommune – Et godt sted å bo nå og i fremtiden  

• Modum kommune - Naturnært og bynært  

• Modum kommune – Det naturlige valget  
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• Modum kommune - Kvalitet i alle ledd  

• Modum kommune – sikter høyere  

• Modum kommune – Sammen skaper vi et godt samfunn  

• Modum kommune – Dugnad, tradisjon og fremtidsrettet  

• Vi hører til!!!  

• Modige Modum 

Kommentar: Ønske om å ville noe, tørre noe.   

Skiflygning, Blaafarveværket, Modum Bad etc. Skolene, mobbing, kommunale vedtak  

Der låven stod på en gård satte man opp ett 8 etg. rådhus.   

Lett å huske.  En visjon er selvsagt mer en fortid og nåtid, men skal vi se fremover er det 

viktig å ha med elementer av hva vi er og har vært.  Viser retning og er noe vi kan strekke oss 

etter. Gir utviklingskraft og skaper energi.   

 

4.4 Svar fra politisk fremtidsverksted 

 
Innspill 

• Må forankres i kommunen (ansatte, næringsliv og innbyggere)  

• Konkurranse om et slagord.  

• Slagord som vi tenker når vi hører, Det er Modum, det 

• Forslag: At det utlyses en konkurranse om visjonene vi skal ha for Modums befolkning, med 

premie for å engasjere innbyggerne våre.  

Konkrete forslag 

Slagord 

• Modum – der folk og elver møtes  

• Godt å leve  

• Luftige svev og livsglede  

Visjon 

• Vi strekker oss lenger  

Er det mulig å forankre denne bredt og dypt i handling og kommunikasjon hos alle, 

tilbakemeldinger? 

Jobbe iherdig med en felles forankring og forståelse hos alle av den visjonen vi 

har. Alle i kommunen skal vite hvorfor og hvordan bruke visjonen og jobbe ut fra 

det.  Eksempelvis også fortløpende tilbakemelding / spørreundersøkelse ved 

henvendelser (SMS, mail)  

• En trygg kommune i utvikling.  

• Livsglede for alle.  

• Det gode liv  

4.5 Svar fra andre 

 
Innspill 

• Nå spør dere vanskelig. Noe om at det er et godt sted å bo.  

• Bytte ordtak: vi strekker oss lenger er ikke i tråd med virkeligheten 

• Modum skal være en fremtidsorientert, bærekraftig kommune - det vil fremtidens 

generasjoner kreve. Modum må være et sted der det er naturlige møteplasser for alle 
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generasjoner, og vise hvordan generasjonsfellesskap er en ressurs for alle parter. Gjøre det 

naturlig og attraktivt for unge å bidra for de eldre - som igjen gir ungdom påfyll, støtte og 

mestringsopplevelser. 

• Være rause og vise initiativ til nytenkning, viktig for fremtidig generasjoner og teknologi 

• Vi må finne en annen enn den vi har i dag. Kommunens økonomi, og i mange tilfeller 

lovverket, gjør at vi ikke kan «strekke oss så langt som i skiflygingsbakken» i forhold til 

innbyggernes ønsker. 

• Kanskje en ny visjon bør gå på trygghet og positivitet? 

• Den største visjonen må være å få folk til å trives i kommunen, slik at fraflytting ikke blir et 

tema. Viktig beskjed til Modums politikere: Vis mer respekt for hverandre og vis litt mer 

vanlig folkeskikk. Kjenner bare til det jeg leser i Bygdeposten, men det er ikke oppløftende 

lesning alltid. Husk dere er valgt inn av folket, hør mer på dem og slutt med tullete krangling 

dere imellom. 

• Å bli en nytenkende, spennende og attraktiv kommune med større fokus på barn og 

barnefamilier. 

Konkrete forslag 

• Vi sier ja til fremtiden 

• Det skal væra godt å være moing!  

• Modum - bli med oss som innbygger, skap arbeid og trivsel 

• Kommunen du ønsker å vokse opp i 

• Positiv 

• Med hjerte for bygdefolket! Ta vare på innbyggerne sine.  

• Sammen om framtida!  

• Leve hele livet! 

• Trygt å bo, trygt å jobbe - trygge rammer for familier.  

• Ei attraktiv bygd og bosette seg med idrett-/kulturliv, skole og fritidstilbud med flott natur. 

• Modum for alle 

• Her er det trygt å bo 

• Gode vilkår for barn og voksne 

• Et sted for alle, store å små 

• Et sted hvor ting fungerer for alle  

• Det beste på det meste!  

• Vi er gode sammen! 

• Bærekraftig, god kompetanse  

• Trygt og godt i Modum.  

• En god plass å bo for alle.  

• Vi gjør det sammen!  

• Modum skal være et sted for vekst, mestring og samhold! 

• Beste kommune i Viken! 

• Alt er umulig, det umulige tar bare litt lengre tid 

• Modum for alle, nå og i fremtiden. 

• Å være en kommune det er godt å bo igjennom hele livsløpet!  

 

4.6 Fellestrekk 
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Det har kommet inn mage gode forslag til ny visjon, men det er også et par innspill på at den gamle 
bør beholdes. Flere har forslått en konkurranse rundt ny visjon. Det har også blitt spilt inn spørsmål 
om vi skal ha en visjon eller et slagord. 
 
 
 
 
 
 
 


