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Miljø, klima og landbruk
Modum Venstre er opptatt av å ta 
vare på miljøet og bevare naturen 
og det biologiske mangfoldet i Mo-
dum, samt at vi ønsker å gjøre det 
lettere for moingene å ta grønne 
valg. Dette skal vi oppnå ved å:

4	 Vurdere alternativer til granula-
ter som underlag på kunst-
gressbanene eller ved bruk av 
rensemaskin 

4	 Etablere en miljøvennlig ring-
buss Vikersund-Geithus-Åmot

4	 Forby bruk av engangsplast i 
kommunal regi

Kommunal organisering  
og styring
Modum Venstre ønsker en gjen-
nomgang av hele kommuneorgani-
sasjonen, både det administrative 
og det politiske nivået. Vi ønsker 
mer politisk styring og en mer 
effektiv og visjonær administrasjon. 
Vi sier nei til eiendomsskatt på 
boliger. Alle kommunale bygg skal 

være i god stand. Modum Venstre 
ønsker å: 

4	 Utvikle Modum til en foregangs-
kommune innen digitalisering av 
kommunale tjenester, deriblant 
digital tilgang til kommunens 
arkivmateriale

4	 Utarbeide en fullstendig oversikt 
over alle kommunale bygg med 
vedlikeholdsstatus

Skole og oppvekst
Alle barnehager og skoler i Modum 
skal gi barna gode forutsetninger 
for å bli den beste versjonen av 
seg, og i et læringsmiljø der sosial, 
etnisk eller økonomisk bakgrunn 
ikke skal ha betydning for lærings-
mulighetene. Modum Venstre vil 
derfor at:

4	 Skoler på samme trinn skal ha 
lik praksis for undervisningsopp-
legg 

4	 Det skal bygges en ny barne-
skole i Åmot 
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Dette er våre tre hovedsaker
1. Vikersund nord. Vi ønsker å beholde grøntområdet mellom rådhuset og 

dagens nye blokkbebyggelse, og utvikle dette til et rekreasjonssted for små 
og store moinger. 

2. Bedre innhold i Modumskolen. Vi ønsker å gi alle barn i Modum like 
gode forutsetninger for læring, og at de ansatte i skolen opplever at skole 
blir satset på.

3. Direkte bussforbindelse til Oslo. Vi ønsker å gjøre det lettere for  
moingene å bruke kollektivtransport, og ønsker å opprette en direkte  
bussforbindelse til Oslo.

 4 Alle elever skal ha eget PC eller 
nettbrett

 4 Det skal være nulltoleranse for 
mobbing. Det skal opprettes et 
mobbeteam

Samferdsel
For innbyggerne i Modum er det 
viktig å ha gode forbindelser til om-
liggende byer. Derfor skal Modum 
Venstre jobbe for:

 4 En direktebuss til Oslo
 4 Å realisere trasévalg for R35 og 

ny avkjøring til Sigdal utenfor 
Åmot sentrum

 4 Tog mellom Hokksund og Høne-
foss

Helse, sosial og omsorg
Selv om Modum generelt sett 
er et godt sted å bo har vi noen 
folkehelseutfordringer vi må ta på 
alvor, blant annet utenforskap og 
sosio-økonomiske utfordringer. 
Modum Venstre ønsker å prioritere 
følgende tiltak i neste periode:

 4 Alle ansatte som ønsker det 
skal ha full stilling

 4 Endre beregningen av inntekts-
grunnlaget i forbindelse med 
sosial stønad, slik at barnetrygd 
ikke inkluderes i grunnlaget for 
familier med varig lav inntekt

 4 Opprette mestringsteam for 
unge mellom 16 og 18 år

 4 Øke stillingsprosenten for hør-
sel- og synskontakten

Tettstedsutvikling  
og nærmiljø
Modum er et godt sted å bo, med 
gode rekreasjonsmuligheter på 
land og vann, og med nærhet til 
de fleste tilbud. Vi ønsker å vide-
reutvikle kommunens tettsteder og 
nærmiljøer, og Modum Venstre vil 
derfor jobbe for å:

 4 Utvikle Vikersund nord til et 
rekreasjonsområde

 4 Videreutvikle Åmot sentrum
 4 Realisere en avkjøring til Split-

kon direkte via R35

Demokrati, åpenhet  
og inkludering
Modum skal være en åpen og trans-
parent kommune, der det lyttes til 
hva innbyggerne mener og ønsker. 
Innbyggerne skal på en enkel måte 
ha mulighet til å følge med på hva 
som skjer i kommunen. Innvandrere 
og flyktninger skal gis de samme 
mulighetene som andre, og kommu-
nen skal ha gode integreringstiltak. 
For å få til det ønsker vi at:

 4 Kommunen legger til rette for 
at alle kommunale dokumen-
ter kan publiseres digitalt på 
nettsiden

 4 Det etableres flere språkprak-
sisplasser, både i kommunens 
regi og i regi av næringslivet i 
Modum

 4 Antall møteplasser der ungdom 
kan bidra med reell påvirkning 
økes



Venstres kandidater i Modum.

1. Ole Martin Kristiansen
Listetopp og ordførerkandidat Ole Martin Kristiansen 
bor i Geithus, er 63 år og har representert Bygdelista i 
kommunestyret i 28 år, herav 24 år i formannskapet og 
med en rekke verv i utvalg, styrer og komiteer. I inne-
værende periode er han varaordfører.

2. Hanneke van Riet Molenaar
Hanneke Molenaar er 68 år, er opprinnelig fra Neder-
land men har bodd i Norge i 45 år - de siste 35 årene i 
Vikersund. Hanneke har et sterkt engasjement i Viker-
sund nord, integrering og frivillighet. Hun har vært aktiv 
i politikken i 3 perioder og har sittet i kommunestyret, 
formannskap og hovedutvalgene for kultur og helse-og 
sosialsaker.
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Les mer om vår politikk og våre kandidater på 
vår nettside og på vår Facebook-side.

3. Erik Hørlück Berg

4. Trude Rosenlund

5. Tom Wittenberg Oddby

6. Gro Sandnes

7. Saleem Maroof

8. Hanne Martinsen

9. Einar Michael Feldman

10. Tanja Tyberg Grøtterud

11. Gunnar Hjorth

12. Bent-Runar Solheim

13. Tor Einar Rønning

14. John Arthur Innerdal

15. Anders Hørlück Berg

16. Paul Jacob Molenaar

17. Edda Charlotte Othelie Neverlien


