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Høringsuttalelse fra Fredrikstad kommune om forslag til nytt inntektssystem
for kommunene
Bystyret i Fredrikstad kommune behandlet saken om forslag til nytt inntektssystem 10. mars
2016, og har følgende kommentarer og merknader til høringsnotatet:
Fredrikstad kommune mener at det er høyst nødvendig med en revidering av
kostnadsnøklene minst hvert fjerde år, og helst oftere. Dette innebærer en oppdatering av
kostnadsnøklene på bakgrunn av grundige analyser gjennomført av KMD. De endringene
som foreslås gjenspeiler trolig kommunenes kostnadsfordeling på sektorer bedre enn hvis
utgiftsutjevningen bevares som i dag. Fredrikstad kommune mener at nedvektingen av
psykisk utviklingshemmede 16 år og over må følges opp med en tilsvarende redusering av
innslagspunktet i toppfinansieringsordningen for ressurskrevende brukere.
Fredrikstad kommune er skeptisk til innføring av et strukturkriterium selv om vi ser at det på
et generelt grunnlag vil motvirke frivillige smådriftsulemper i kommunesektoren, og gi visse
insentiver til kommunesammenslåinger. Gradering av basistilskuddet er i seg selv ikke
uproblematisk. Slik strukturkriteriet er beskrevet i høringsnotatet kan det tenkes at kriteriet vil
kunne gi enkelte uheldige fordelingseffekter. For eksempel kan kommuner som ikke har
smådriftsulemper i dag, men som har færre enn 20 000 innbyggere, tape på det nye kriteriet.
Det anbefales at KMD arbeider mer med å operasjonalisere strukturkriteriet før en eventuell
innføring i inntektssystemet. Dette vil bli avgjørende for at strukturkriteriet vil fungere optimalt
i forhold til den opprinnelige hensikten.
Fredrikstad kommune mottar ingen regionalpolitiske tilskudd og har ingen merknader til de
endringene som foreslås.
Det fremmes ingen konkrete forslag til endringer i dagens skattemodell, men det vises til at
skatteandelen og graden av skatteutjevning er noe som fastsettes årlig gjennom
statsbudsjettet. Skatteandel og skatteutjevning er viktige virkemidler for omfordeling mellom
kommuner. Økt skatteandel og redusert skatteutjevning vil være uheldig for mange
kommuners økonomi slik situasjonen er i dag.
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