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MELDING OM POLITISK VEDTAK - HØRING - NYTT INNTEKTSSYSTEM FOR
KOMMUNENE
Formannskapet behandlet i møte 01.03.2016 ovennevnte som sak nr. 23/16.
Følgende vedtak ble fattet:

Regjeringens forslag om nytt inntektssystem innebærer fundamentale endringer ved dagens
oppbygging av inntektssystemet. Høringsnotatet innledes med at et av hensynene bak
endringsforslagene er at «inntektssystemet (vil) bli mer nøytralt i forhold til kommunestruktur» og at
regionalpolitiske tilskudd skal gjøres «mer nøytrale i forhold til kommunesammenslutninger».
Hemne kommune mener inntektssystemet bør være nøytralt og uten tilknytning til debatten om
ønsket kommunestruktur og kommunesammenslåing. Dersom kommunestruktur bringes inn i
debatten om utforming av inntektssystemet, vil kommuneøkonomien bli underordnet
inntektssystemet. Dette er etter Hemne kommunes oppfatning prinsipielt uheldig, og vil dessuten
i realiteten medføre at den frivillighetslinjen som de fleste politiske partier støtter, vil være forlatt.
Hemne kommune mener det er behov for at endringene i inntektssystemet gjøres gjennom en
bredere og grundigere prosess, hvor KS og andre kommuneorganisasjoner involveres.
Når det gjelder stukturkriteritet slik det er beskrevet vil dette gi store omfordelingsvirkninger
mellom ulike kommuner. Beregningen som KS har gjort viser at det er de største byene som vil
tjene mest på ordningen, til tross for at det er her vi også finner de korteste reiseavstandene.
Hemne kommune kan vanskelig tro at dette er en bevisst effekt ved innføring av
strukturkriterium. Hvis inntektssystemet innføres, foreslår Hemne kommune at dagens
basistilskudd opprettholdes inntil videre.

Postadresse
Trondheimsveien 1
7200 Kyrksæterøra

Besøksadresse
Trondheimsveien 1
7200 Kyrksæterøra

Telefon
72 46 00 00
Telefax:
72 46 00 01

Bankgiro
4312.07.53496
Organisasjonsnr.
940 158 893

E-post / Internett
Postmottak@hemne.kommune.no
www.hemne.kommune.no

Hemne kommune rammes ikke av de foreslåtte endringene i de regionalpolitiske tilskuddene,
men vi ser at det vil få store konsekvenser for en del små kommuner. I enkelte tilfeller hvor det
er store avstander gjøre det vanskelig å kompensere inntektsbortfall med f.eks sammenslåing med
nabokommunene.
For øvrig slutter Hemne kommune seg til LVKs uttalelse om nytt inntektssystem.
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