
Formannskapet behandlet i møte den 29.11.2016 prosjektleders forslag til budsjett 2017 og 
økonomiplan 2017 - 2020 for Sandefjord kommune (0710).  Behandlingen legges ut til 
offentlig ettersyn.  
 
Formannskapets innstilling til budsjett 2017 og økonomiplan 2017 - 2020 for Sandefjord 
kommune (0710) behandles i kommunestyret den 13.12.2016. 
 
Budsjett og økonomidokumentet ligger som vedlegg.  
 
 
Saknr. 40/2016 
BUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN 2017-2020 
 

Prosjektleders innstilling: 
Prosjektleder anbefaler at formannskapet legger saken frem for kommunestyret med 
følgende innstilling: 

1. Prosjektleders forslag til årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2017-20 vedtas som vist i 

Budsjettskjema 1A og 1B for driftsbudsjettet 
Budsjettskjema 2A og 2B for investeringsbudsjettet 

2. Kommunen tar opp 36 mill. kr i lån til finansiering av investeringer i 2017. 

Låneopptaket i 2017 legges til sertifikat-/pengemarkedslån eller obligasjonslån. Gjelden 
kan refinansieres gjennom året. 

3. Kommunen tar opp inntil 60 mill. kr som startlån i Husbanken i 2017. 

Lån tas opp som annuitetslån uten avdragsfri periode med en løpetid på 25 år. 

4. Kommunens betalingssatser iht. til bilag 5, ”Betalingssatser” vedtas. 

Satsene gjøres gjeldende fra 1. januar 2017 der annet tidspunkt ikke er angitt. 

5. Sandefjord Bredbånd KF - Budsjettrammer 2017 og økonomiplan 2017-2020 vedtas 
som vist i vedlegg3. 

Sandefjord Bredbånd KF tar ikke opp lån til finansiering av investeringer i 2017. 

Foretakets sertifikat-/pengemarkedslån, som utgjør 89 mill. kr per 31.12.2016, kan 
refinansieres gjennom året. 

 
 

 

 

Formannskapet Sandefjord, 29.11.2016 
 
Behandling: 
 
Karin Virik V, fremmet følgende forslag: 
 
Se vedlegg 1. 
 



 
Charlotte Jahren Øverby SV, fremmet følgende forslag: 
 
Se vedlegg 2. 
 
 
Bror-Lennart Mentzoni KrF, fremmet følgende forslag: 
 
Se vedlegg 3. 
 
 
Cathrine Andersen Frp, fremmet følgende forslag: 
 
Se vedlegg 4. 
 
 
Hilde Hoff Håkonsen Ap, fremmet følgende forslag: 
 
Se vedlegg 5. 
 
 
Tor Steinar Mathiassen H, fremmet følgende fellesforslag fra H og Sp: 
 
Se vedlegg 6. 
 
 
 
Det ble votert som følger: 
 
Forslag fremmet av Karin Virik V, falt (18-1). 
 
Forslag fremmet av Charlotte Jahren Øverbye SV, falt (18-1). 
 
Forslag fremmet av Bror-Lennart Mentzoni Krf, falt (18-1). 
 
Forslag fremmet av Cathrine Andersen Frp, falt (17-2) 
 
Forslag fremmet av Hilde Hoff Håkonsen Ap, falt (13-6) 
 
Fellesforslag fremmet av Tor Steinar Mathiassen for H og Sp, falt (10-9). 
 
 
Til slutt ble det votert over prosjektleders innstilling som ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Formannskapet anbefaler kommunestyret å fatte følgende vedtak: 
 

1. Prosjektleders forslag til årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2017-20 vedtas som vist i 

Budsjettskjema 1A og 1B for driftsbudsjettet 
Budsjettskjema 2A og 2B for investeringsbudsjettet 



2. Kommunen tar opp 36 mill. kr i lån til finansiering av investeringer i 2017. 

Låneopptaket i 2017 legges til sertifikat-/pengemarkedslån eller obligasjonslån. Gjelden 
kan refinansieres gjennom året. 

3. Kommunen tar opp inntil 60 mill. kr som startlån i Husbanken i 2017. 

Lån tas opp som annuitetslån uten avdragsfri periode med en løpetid på 25 år. 

4. Kommunens betalingssatser iht. til bilag 5, ”Betalingssatser” vedtas. 

Satsene gjøres gjeldende fra 1. januar 2017 der annet tidspunkt ikke er angitt. 

5. Sandefjord Bredbånd KF - Budsjettrammer 2017 og økonomiplan 2017-2020 vedtas 
som vist i vedlegg3. 

Sandefjord Bredbånd KF tar ikke opp lån til finansiering av investeringer i 2017. 

Foretakets sertifikat-/pengemarkedslån, som utgjør 89 mill. kr per 31.12.2016, kan 
refinansieres gjennom året. 

 
 


