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HØRING- FORSLAGTIL NYTTINNTEKTSSYSTEMI KOMMUNENE2017

Kvitsøy kommune har deltatt sammen med 9 andre øykommuner uten fastlandsforbindelse i et
samarbeid om utfordringer i kommunerefonnen. Øykommunene har vært i dialog med
Kommunal- og moderniseringsdepartement, for å utdype sine spesielle utfordringer i en
kommunesammenslåing. Dette arbeidet må sies å ha vært svært vellykket.

I foreliggende høringsutkast er svært mye uavklart, bla. hvordan småkommune-tilskuddet og
skatteutjevningen vil virke på totaløkonomien for kommunen. Det at dette først blir presentert og
avklart i kommuneproposisjonen 2017, og ikke i høringen, er vanskelig å forstå.

Mindre kommuner, spesielt øykommuner, må gjennom lokaldemokratiet ha reelle valgmuligheter
i forhold til om man ønsker å fortsette som egen kommune eller slå seg sammen med andre
kommuner. Det at statlige myndigheter bruker økonomiske virkemidler for å tvinge kommunene i
en eller annen retning er vanskelig å akseptere.

Kvitsøy kommune er definert som «ufrivillig små», og i tillegg en øykommune med lang reisetid
til by. Reiseveien går over åpent hav. Likevel er Kvitsøy ikke distrikt nok og står i fare for å ikke
komme i betraktning for Sør —Norge tilskudd. Kriteriene som definerer «distrikt», satt i relasjon
med det foreslåtte nye inntektssystemet og dens konsekvenser, er ikke lenger riktig og må
revurderes. Her må det spesielt sees på øykommunestatus, som i seg selv må kvalifisere til Sør
Norge tilskudd.

Kvitsøy kommunestyret har enstemmig vedtatt følgende:

Kvitsøy kommune ønsker en gjennomgang av inntektssystemet velkommen

En mindre kommune, som gjennom de nye strukturkriteriene er definert som «ikke frivillig
små», må ikke miste småkommunetillegget fullt ut. Minstesatsen i Sør-Norge tilskudd bør være
en garantiordning for slike kommuner, selv om dagens distriktsindeks sier noe annet.
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Kvitsøy kommune anmoder departementet til å implementere en garantiordning som gir mindre
kommuner, som har dagens småkommunetilskudd, og som er definert som «ikke frivillig små»,
en innlemming i Sør-Norge tilskuddsordningen.

Kriteriene for distriktsindeksen ble i sin tid vedtatt uten videre kunnskap og dermed hensyn til
dagens ordning for kommuner med småkommunetilskudd. Kriteriene som brukes til fastsettelse
av den enkelte kommunens distriktsindeks, må ikke minst derfor revurderes. Her bør det blant
annet tas hensyn til utfordringer som øykommuner med ferjeforbindelse over åpent hav har.
Kvitsøy kommune anmoder departementet til å revurdere kriteriene for fastsettelse av
distriktsindeksen. Et meget tungt veiende kriterium må være «øykommuner med ferjeforbindelse
over åpent hav».

Mange kommuner vil taper stort på omleggingen av inntektssystemet.
Kvitsøy kommune anmoder departementet å gi en garanti at kommunens gjeldende
inntektsgarantiordning opprettholdes.

Kvitsøy kommune forventer at insentiver gitt ved inndelingstilskuddet vil bli ført videre etter
2017, og ikke blir faset ut slik regjeringen signaliserer. Kommuner som gjør vedtak om
sammenslåing etter 1.juli 2016 må få dra nytte av et godt tiltak som har fungert over lengre tid.
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