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UTTALELSE TIL FORSLAG OM NYTT INNTEKTSSYSTEM FOR KOMMUNENE
FORMANNSKAPET behandlet i møte 03.02.2016 sak 95/16. Følgende vedtak ble
fattet:
Uttalelse:
1. Forslagene til endringer i utgiftsutjevningen i Inntektssystemet er faglig
godt begrunnet, og støtter disse endringene.
2. Kommunen har forståelse for at en gradering av kompensasjon for
smådriftsulemper er ønskelig ut fra et ønske om å stimulere til
sammenslåing av mindre kommuner.
3. Inntektsutjevningen innebærer at skattesvake kommuner løftes opp på et
høyere nivå, mens kommuner som Hamar som ligger på ca. 90 % av
landsgjennomsnittet kun får 60 % kompensasjon. Med dagens system så
beholdes skatteinntekter utover 100 % av landsgjennomsnittet i stor
grad i egen kommune, og disse kommunene får dermed et helt annet
grunnlag for å yte sine tjenester, tjenester som det stilles like
forventninger til i alle kommuner.
a. Dersom Hamar hadde oppnådd skatteinntekter på nivå med
landsgjennomsnittet ville det hevet de frie inntektene (skatt og
rammetilskudd) med om lag 33,5 mill.
b. Dersom Hamar hadde oppnådd skatteinntekter på nivå med
Bærum (154,9 % av landsgjennomsnittet) ville det hevet de frie
inntektene med om lag 217,5 mill.
De foreslåtte endringene i utgiftsutjevningen ivaretar i hovedsak
kommunenes behov, og støttes. Den svake inntektsutjevningen er en
adskillig større utfordring, i det den fører til stor variasjon i kommunenes
inntekter og muligheter for å finansiere et likeverdig tjenestetilbud.
4. Når det gjelder forslag om innføring av en ny selskapsskatt til
kommunene så er denne foreslått basert på endringer i
sysselsetting/timeverk innen hver kommune. Dette kan gi nokså
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tilfeldige utslag mellom kommuner med et felles arbeidsmarked, og gir
konsekvenser dersom en bedrift flytter over en kommunegrense. Dette
kan i verste fall bli et hinder for interkommunalt samarbeid på
næringsområdet, og denne modellen for skatten kan derfor ikke
anbefales. Hamar kommune er åpne for at det kan være fornuftig med
lokalt basert selskapsskatt, men det bør være en mindre sårbar modell
enn den foreslåtte.
Enstemmig vedtatt.

Rett utskrift
Rita Kristiansen

