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Høring - Forslag til nytt inntektssystem for kommunene
Det vises til høringsnotet av 17. desember 2015 fra Kommunal- og
moderniseringsdepartementet (KMD), med forslag til nytt inntektssystem for kommunene.
Vedlagt oversendes kommunestyrets behandling og innspill til høringsnotatet.
Oppsummert er kommunens tilbakemelding følgende:
KS-007/16 Vedtak:
1. Nøtterøy kommune ber Regjeringen og Stortinget sørge for at kommunenes økonomiske
rammebetingelser fordeles på kommunene slik at innbyggerne i hele landet kan få tilbud
om likeverdige nasjonale velferdstjenester innenfor inntektssystemets tjenesteområde.
2. Kommuner som er i løp 1 vedrørende kommunereformprosessen slås sammen fra
01.01.2018. Innføringen av strukturkriteriet bør gjennomføres fra samme tidspunkt og
ikke før.
3. Delkostnadsnøkkelen for barnehager, baseres på dagens modell med bruk av
utdanningsnivå som kriterium videreføres da analyser tilsier at denne modellen fortsatt
har størst forklaringsgrad.
4. Skatteandelen videreføres og utgjør maksimalt 40 % av kommunesektorens samlede
inntekter.
5. Skatteutjamningsgraden i den symmetriske delen av inntektsutjamningen videreføres og
bør ha en minimumsgrense på 60 %.
6. Innføring av selskapsskatt som en kommunal inntekt fra 1. januar 2017 utsettes til man
har forskningsbasert dokumentasjon for om det finnes en sammenheng mellom
selskapsskatt og kommunenes tilrettelegging for næringsutvikling.
7. Nøtterøy kommune slutter seg til innføring av et strukturkriterium for gradering av
basiskriteriet og en grenseverdi lik 25,4 km.
Protokolltilførsel:
Nøtterøy Arbeiderparti mener at kommunesammenslåinger skal være frivillige. Vi ønsker
derfor ikke et inntektssystem som straffer kommuner som ikke ønsker å slå seg sammen
med andre.
Med hilsen
Kristian Lægreid
økonomisjef
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