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Høring, nytt inntektssystem for kommunene

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 17.02.2016

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Ungdomsrådet er enige i vedtaket.

Vedtak:

Det foreslås høringssvar med følgende hovedinnhold til Kommunal- og moderniserings
departementet: «Kvænangen kommune må se det som en svakhet at departementet ikke har vært
i stand til å foreta beregninger av hvordan forslaget til nytt system vil slå ut for enkeitkommuner
og at dette ikke fulgte med forslaget som ble sendt på høring. Det begrenser kommunenes
muligheter til å føre gode prosesser og ha tilstrekkelig demokratisk medvirkning.

Kommunen stØtter seg på beregningene fra KS, men må fastslå at departementet ikke presenterer
forslag til satser for de nye regionalpolitiske tilskuddene og at disse satsene etter alt å dØmme vil
gi store utslag for kommuner med inntil 3200 innbyggere, ifølge departementet vil disse bli lagt
fram i kommuneØkonomiproposisjonen for 2017 og Kvænangen kommune viser til at
virkningene av mulige endringer dermed ikke kommer til vanlig høring.

Kvænangen har om lag 1250 innbyggere og ligger lengst nord i Troms. Det er om lag 320
kilometer langs vei til Tromsø og kommunen er i stor grad sitt eget arbeids-, bolig- og
servicemarked. Vi kan ikke se at foreliggende forslag styrker innbyggernes behov for gode og
stabile tjenester. Med utgangspunkt i KS beregningsmodell vil en tape ca 1.140 millioner kroner
med foreliggende forslag.

Kvænangen kommune vil gi følgende merknader til deler av forslaget:
• Inndelingen i «frivillige» og «ufrivillige» smådriftsulemper virker ikke tilstrekkelig

begrunnet til å legges inn i systemet per i dag. Innføring av strukturkriteriet avvises ikke på
prinsipielt grunnlag, men det skal vises til at en grenseverdi på 25.4 kilometer fortsatt vil
holde mange kommuner innenfor ordningen og at en oppjustering av grensen antakelig vil gi
tydeligere effekter der behovet objektivt sett er størst.

• Til forslaget om endring av kostnadsnØklene vil vi sette spørsmålstegn ved den kraftige
nedjusteringen av vekten for delkostnadsnøkkelen «personer med psykisk utviklingshemming
over 16 år». Det oppfattes å være lite i samsvar med departementets egen oppfatning av at
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utfordringene viser sterk variasjon mellom kommunene og det faktum at det i dag utØves
sterk kontroll med kommunenes tilbud i sektoren. Med det datagrunnlaget som finnes, bØr det
være mulig å finne ordninger som kan differensiere mellom kommunene og sikre brukerne
tilstrekkelige tjenester ut fra faktiske behov.
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