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Repr. Torstein Hamnes (Ap) fremmet følgende forslag (nytt pkt. 8): 

Aure kommune kan ikke akseptere at det kommunale inntektssystemet skal være 

tvangsvirkemiddel for å endre landets kommunestruktur. 

 

Forslaget fra Torstein Hamnes ble enstemmig vedtatt. 

 

Rådmannens innstilling, pkt. 1 - 7, ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak 

1) Aure kommune støtter en faglig oppdatering av kostnadsnøklene slik dette fremgår av 

høringsforslaget fra kommunal- og moderniseringsdepartementet. Det er likevel vanskelig 

å se den reelle effekten av endringene for Aure kommune isolert sett. 

 

2) I sitt notat har Kommunenes Sentralforbund (KS) vist til effekten av innføringen at et nytt 

strukturkriterium. Kriteriet visere seg å slå særdeles uheldig ut for kommuner som, etter 

departementets vurdering, er store nok til å fortsatt bestå som egne kommuner. KS har i 

den sammenheng anbefalt at det derfor jobbes mer med innretningen på strukturkriteriet. 

Dette støttes av Aure kommune. 

 

3) Aure kommune er positive til at det tas hensyn til avstandsulemper for mindre kommuner, 

og at en grenseverdi på 25,4 kilometer blir benyttet. 

 

4) Sammenslåing og endring på innretningen i forhold til de ulike regionale tilskuddene er 

det vanskelig å fastslå effekten av. En justering slik at disse i større grad skal fordeles pr. 

innbygger og i mindre grad fordeles pr. kommune, vil helt klart favorisere de større 

kommunene. En større grad av omfordeling gjennom innbyggertilskuddet vil gi samme 

virkning. 

 

5) Aure kommune vil ikke støtte forslaget om at selskapsskatten skal inngå som en 

bestanddel i skatteutjevningen. Ulempen med kommunal selskapskatt er at den er 

konjunkturfølsom og mer uforutsigbar utover i budsjettåret og at den derav kan bidra til å 

skape skjevere inntekts-fordeling mellom kommunene. Virkningen dette har i forhold til 

utjevning og omfordeling er ventet å være betydelig og vil således redusere kommunenes 

forutsigbarhet når det gjelder skatteinntektene og de samlede rammene totalt. 

 

6) Aure kommune ønsker ikke en endring i forhold til dagens ordning med fordeling av skatt 

og skatteutjevning. Ordningen slik den er i dag, synes å gi den ønskede fordelingen 

kommunene i mellom, med stor grad av forutsigbarhet. Kommunene bør fortsatt ha 

ansvaret for skatteinnkrevingen som i dag. 

 

7) Aure komme stiller seg tvilende til om det er mulig å innføre endringene fra budsjettåret 

2017, jfr. bl.a. merknader fra KS i forhold strukturkriteriet. Andre effekter av forslaget er 

også så vidt vanskelig å dokumentere på nåværende tidspunkt. 

 

8) Aure kommune kan ikke akseptere at det kommunale inntektssystemet skal være 

tvangsvirkemiddel for å endre landets kommunestruktur. 
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