
Formannskapets vedtak/innstilling 

1. Budsjett 2017 og handlingsprogram 2017 – 2020 med vedlegg legges til grunn 
for Bamble kommunes virksomhet i perioden. 

2. Målene i Handlingsprogrammet skal være retningsgivende for Bamble 
kommunes virksomhet og tjenester i perioden. 

3. Driftsbudsjettet for 2017 vedtas i henhold til budsjettskjema 1A og 1B. 
Investeringsbudsjettet for 2017 vedtas i henhold til justert budsjettskjema 2A 
og 2B. 

4. Kommunestyret godkjenner låneopptak på inntil kr.65.884.000, til finansiering 
av investeringer i 2017. Kommunestyret godkjenner opptak av Startlån i 
Husbanken i 2017 til videre utlån på i inntil kr. 35 000 000,-. 

5. I henhold til lov om sosiale tjenester fastsettes utlånsrammen til kr. 1 000 000. 
og garantirammen for lån til kr. 1 000 000. Det settes ikke begrensninger i 
adgangen til å innvilge enkeltlån/garantier innenfor de fastsatte rammer. 

6. Følgende satser legges til grunn for utskrivning av eiendomsskatt i 2017: 
- Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige 

eiendommene settes til 6,6 promille. I henhold til eiendomsskatteloven §12, 
bokstav a differensieres skattesatsen ved at satsen som skal gjelde for 
boliger og fritidseiendommer settes til 3,3 promille. 

- Bunnfradrag settes til kr.300.000 for boligdelen i eiendommer, herunder 
fritidseiendommer. 

- Reduksjonsfaktoren settes til 15 %. 
7. Tidligere vedtatte bevilgninger til investeringer som er ubrukte ved utgangen 

av 2016 videreføres til bruk i 2017. Rådmannen delegeres fullmakt til å justere 
budsjettene for 2017 når regnskapet for 2016 er klart. 

8. Budsjettet for KF Frisk Bris vedtas i styremøte ultimo november. 
Budsjettvedtak legges ved. (Ettersendes). 

9. Vedtatt økonomireglement legges til grunn for disposisjoner iht. dette vedtaket. 
10. Kommunale avgifter og betalingssatser økes med 2,6 % med følgende unntak: 

- Avgifter og gebyrer der satsene fastsettes sentralt. 
- Ved inngåelse av husleiekontrakter for kommunale boliger settes leien i 

henhold til K-sak 83/13. Husleiesatsene holdes på 2016 nivå. 
- Gebyrregulativet for plan- og byggesaker og for kart- og oppmåling, se 

vedlegg. Bamble kommune skal ha 100 prosent kostnadsdekning 
(selvkost) for inneværende og fremtidige år innenfor disse områdene. 

- VAR-gebyrer som fastsettes etter selvkost. Gebyrene for 2017 endres 
med: 
o Normalgebyr Vann: -6,5 % til kr 2 633,- 
o Normalgebyr Avløp: 0 % kr 3 626,- 
o Normalgebyr Renovasjon: -17,5 % prosent til kr 2 218,- 
o Normalgebyr Slamtømming: 27,8 % til kr 3 767,- 
o Feie og tilsynsgebyr: 0% kr 495,- 

- Gebyr på gravesøknader på teknisk endres ikke fra 2016 til 2017, kr. 
2.000,- + mva pr søknad pr. gate. 

- Salg av tilleggstomt til eksisterende bolig: med henvisning til K-sak 99/12 
fastsetter administrasjonen pris ut i fra lokale forhold. 

- Gebyr på tilsyn med private avløp er på kr 350,- pr år. Dette gjelder 
minirenseanlegg, tette tanker og septikanlegg. 



- Foreldrebetaling for mat på SFO, kost i barnehagene og salg av 
kantineprodukter på skolene økes med konsumprisindeksen for 2015, på2,1 % 
slik at inntektene økes i takt med kostnadene. 

- Midler avsatt til boligsosial handlingsplan benyttes til å dempe negative sosiale 
effekter. 

- Inntekter fra salg av kommunale bygg og leiligheter overføres 
investeringsregnskapet til dekning for egenkapitalinnskudd KLP. Salderes mot 
investeringsfond. 

- Regjeringen foreslår at maksimalprisen for et ordinært heltidstilbud i 
barnehage blir fastsatt til 2.730,- pr måned og 30.030,- pr år. Det er en reell 
videreføring av prisen fra 2016 som er på 2.655,- pr måned. (jfr. 
statsbudsjettet) 

- Egenandeler for helse- og omsorgstjenester følger de til enhver tid gjeldene 
regler i Forskrift om egenandeler i kommunale helse- og omsorgstjenester 
(FOR-2011-12-16-1349). Satser reguleres i henhold til endringer i 
statsbudsjettet for tjenester med maksimalsatser og prisstigning, alternativt 
selvkost, for øvrige tjenester. 

Administrasjonen gis fullmakt til å justere gjeldende betalingsregulativer med 
vedtatt prisstigning. Hvis det er aktuelt med andre endringer enn prisregulering 
fremmes dette som egen sak. 

11. Budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon for 2017 settes til kr.1.789.000,-. 
12. Det settes av inntil kr 200.000,- av avsatte midler til tettstedsutvikling på Herre til 

rassikring i sentrum. 


