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MELDING OM VEDTAK I FORMANNSKAPET DEN 17.01.2008

Det underrettes herved om at Formannskapet den 17.01.2008 fattet følgende vedtak i:

SAK 6/08 INNTEKTSSYSTEMET FOR KOMMUNENE 2006  -  2007 - 2008:

Bamble kommune vedtar følgende uttalelse til Sørheimutvalgets innstilling:

1. Bamble kommune mener at hovedmålet med inntekstsystemet for kommunene er å skape
økonomisk grunnlag for likeverdig tjenestetilbud i alle landets kommuner.

2. Bamble kommune mener at Regjeringen og Stortinget har det nasjonale ansvaret for
innbyggernes velferd.

3. Bamble kommune forventer at Regjeringen og Stortinget viser politisk vilje og evne til å gjøre
endringer i inntektssystemet som gir kommuner og fylkeskommuner en reell mulighet til å gi
innbyggerne et likeverdig tjenestetilbud uavhengig av bosted.

4. Bamble kommune tar Sørheimutvalgets forslag til endringer i inntektssystemet til
orientering og vurderer at

a) Regjeringens og Stortingets arbeid med endring av inntektssystemet er i gang.
b) Sørheimutvalgets forslag ikke går tilstrekkelig langt i oppfylle Regjeringens og Stortingets

nasjonale ansvar for innbyggernes likeverdige tjenestetilbud og velferd.

5. Bamble kommune forventer at Regjeringens og Stortingets arbeid med endringer i
inntektssystemet fortsetter og at det er nødvendig med mer betydelige endringer i
inntektssystemet enn det foreliggende forslag fra Sørheimutvalget.

6. Bamble kommune vedtar å oversende til Det Kongelige Kommunal- og Regionaldepartement
høringsuttalelsen fra det regionale økonomiforumet i KS-BTV, slik at denne vurdering og
uttalelse,  som går lenger enn Sørheimsutvalgets forslag,  tas med i det videre arbeid for å få
likeverdige tjenestetilbud og velferdsordninger uavhengig av bosted.
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