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Vedlegg til høringsdokument - formannskapets innstilling 
 
Formannskapet behandlet rådmannens forslag til årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018-
2021 i sitt møte den 15.11.2017. Formannskapet fattet følgende vedtak: 
 

1. Skattøret for 2018 fastsettes til den høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak. 
2. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2018. 
3. Årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 vedtas som det fremgår av kapittel 7.2.1 

budsjettskjema 1a og 1b drift. Rammene gis som netto utgiftsramme, dvs. etter fradrag av de 
inntekter og innbetalinger som er direkte henførbart til rammeområdet.  

4. Eiendomsskatt: 
a. Det legges opp til å videreføre eiendomsskatt på boliger og fritidseiendommer med 

laveste sats (2 promille) og bunnfradrag på kroner 400.000 i 2018.  
b. Eiendomsskatt på næring og andre bygg innføres ikke i 2018. 
c. Eiendomsskatten fjernes fra 2019 

5. Kommunale avgifter og gebyrer vedtas i tråd med budsjettdokumentet kapittel 11 
kommunale gebyrer.  

a. Gebyrregulativ 2018 for oppmåling, plan og byggesaker vedtas i tråd med forslag 
(eget dokument)  

b. Forslag til gebyrregulativ for vann og avløp legges frem som egen sak til 
Formannskapets møte 6.12.2017 

c. Feie og tilsynsavgift – endres til kr 350 ekskl. mva. pr pipeløp pr år  
6. Hole kommune opphever kommunens tidligere vedtak om husleiereduksjon for trygde og 

omsorgsboliger, herved at det for 2018 likebehandles med sats på 35%. 
7. Hole kommune melder seg ut av Gjøvikregionen Hadeland Ringerike reiseliv. 
8. Rådmannen har fullmakt til å fordele avsetningen til lønnsoppgjøret på tjenesteområdene 

med kr 9.285.000 inkl. sosiale utgifter.  
9. Investeringsbudsjettet vedtas med brutto investeringsutgift på kr 8.622.000 fordelt med kr 

5.872.000 på ikke-rentable investeringer og kr 3.750.000 på rentable investeringer. 
Investeringsbudsjettet er bindende på investeringsprosjekt og planlagt finansiering.  

10. For finansiering av investeringsbudsjettet for 2018 vedtas følgende låneopptak forutsatt 
fylkesmannens godkjenning: 

a. Låneopptak til investeringer med inntil kr. 8.447.000. 
b. Avdrag betales iht. ordinær nedbetalingsplan for det enkelte lån.  
c. Serielån. 
d. Rådmannen gis fullmakt til å velge finansieringskilde og akseptere lånevilkår jf. 

finansreglementet.  
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11. Verbalvedtak: 
a. Rådmannen bes vurdere hvordan en kan stimulere til effektivisering og nyskapning. 

Hole kommune forbereder seg på en ventet digitalisering og tilrettelegger aktivt for 
bredbåndutbygging i hele kommunen. 

b. Arbeidet med skolestrukturen fortsetter. Utbygging av Hole Ungdomsskole (HUS) 
iverksettes så snart som mulig. Det arbeides videre med å finne egnet tomt for ny 
barneskole som erstatning for skolene Vik og Røyse. 

c. Arbeidet med barnehagestrukturen intensiveres og det legges frem så snart som 
mulig en plan med forslag til strukturendringer. Det skal vurderes konkret om private 
også kan overta eksisterende barnehager. 

d. Rådmannen bes vurdere hvordan sektoren kan organiseres mest hensiktsmessig for 
å styrke både organisert og uorganisert kulturtilbud. Vurderingen gjøres som et ledd i 
pågående arbeid med kulturplan. 

e. Hole kommune vurderer å trekke seg ut av det regionale plankontoret, og styrke 
egen planavdeling. Det utredes et eget og styrket plankontor ved 
publikumsinngangen i Herredshuset, der også FRE16 kan finne sin plass. 

f. Oppgraderingen av Sollihøgda renseanlegg framskyndes for gjennomføring i 2018 i 
stedet for 2019. 

g. Ved alle kommunale innkjøp skal det søkes beste tilbud. 
h. Rådmannen bes legge opp til at fastsetting av sosialhjelpssatser blir en del av den 

politiske behandlingen av budsjettet fra neste år. 

 

 
 
Bente Skaane 
      Konstituert økonomisjef 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 


