Øksnes Kommunestyre har i møte den 15. februar 2016 gjort vedtak om
følgende høringsuttalelse knyttet til Nytt inntektssystem:
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Øksnes Kommune. Forslag til Høringsuttalelse Nytt Inntektssystem
I kommuneproposisjonen for 2016 (Prop.121 S (2014-2015)) ble det varslet at
regjeringen vil
foreta en helhetlig gjennomgang av inntektssystemet for kommunene, og at forslag til
nytt
inntektssystem skal presenteres i kommuneproposisjonen for 2017. I denne
gjennomgangen skal inntektssystemet også ses i sammenheng med
kommunereformen.
Regjeringen har fremlagt forslag til nytt inntektssystem den 16.12.2015 med
høringsfrist 01.03.2016, og Øksnes Kommune vil komme med følgende
høringsuttalelse:
Øksnes Kommune er enig i at inntektssystemet som utgangspunkt skal være
nøytralt, men både
landets ulike geografiske områder og bosettings-/ og flyttemønster gjør at
inntektssystemet fortsatt må inneha kriterier og vektinger som på en god måte
ivaretar lokale forskjeller. Hvis vi skal opprettholde bosetting i hele landet må
inntektssystemet gi en fullgod kompensasjon for avstandsrelaterte kostnader.
Gjennom endringene som foreslås i kostnadsnøkler får Øksnes kommune et
inntektstap.
Inntektstapet er foreløpig estimert til kr 1,96 mill for 2017. I tillegg betyr
strukturkriteriet at
Øksnes kommune får redusert inntektene med kr 3,33 mill. Samlet inntektstap, når
en benytter
25,4 km som grenseverdi, vil for Øksnes Kommune være kr 5,3 mill.
Øksnes Kommune er også av den oppfatning at et fastlagt strukturkriterium med
gjennomsnittlig
reiseavstand for å nå 5.000 innbyggere, ikke kan benyttes likt i hele landet.
Det foreslås også at kommunene fra 2017 skal tilføres inntekter via en ny modell for
selskapsskatt, som skal baseres på vekst i lokal verdiskapning. Hvordan dette slår ut
i
skatteutjevningen er vanskelig å ha noen formening om, da denne fremlegges i
kommuneproposisjon for 2017, medio mai måned.
Øksnes Kommune ser det også som svært uheldig at det foreslås en modell for
endringene i inntektssystemet som vil få store økonomiske virkninger for den enkelte
kommune. Ettersom
kommunene budsjetterer og har økonomiplaner for 4 år fremover, vil det få store

konsekvenser
å gjennomføre økonomiske reduksjoner med 6 måneders varsel.

