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Kommunal – og moderniseringsdepartementet 
           29.02.16 
 
Høringsuttalelse – forslag til endringer i inntektssystemet 
 
 

Oppsummering 

 
Regionrådet i Nord-Gudbrandsdal vedtar følgende uttalelse til regjeringens forslag om 
endringer i inntektssystemet for kommunene: 
 
Vurderingen av et nytt inntektssystem burde utsettes til vi ser resultatene av kommune-
reformen. Hovedelementene i regjeringens forslag er å redusere kriteriene som tar hensyn til 
avstander, spredtbygdhet og størrelse. Forslaget betyr en omfordeling av inntekter som 
forsterker sentraliseringen av Norge. 
 
 

• Norge har ført en offensiv og i stor grad vellykket distrikts- og regionalpolitikk som 
har bidratt til å opprettholde hovedtrekkene i bosettingsmønsteret. Endringer i 
inntektssystemet må underbygge en fortsatt offensiv distriktspolitikk med bosetting i 
hele landet. 
 

• Ettersom utslagene av det nye strukturtilskuddet og endringene i de regionalpolitiske 
tilskuddene er usikre, er det krevende å ta stilling til helheten i høringsdokumentet. 
 

• Vi legger til grunn at generalistkommunen videreføres. Regjeringa baserer 
Kommunereformen på frivillighet. Inntektssystemet må derfor sikre likeverdige 
tjenester og en rettferdig fordeling i et kommune-Norge med fortsatt store forskjeller i 
skatteinntekter og kommunestørrelse. 
 

• Modellen for beregning av strukturkriteriet må utvikles videre slik at den 
operasjonaliserer hva den faktisk er ment å omfatte. Grenseverdien for reiseavstand 
må settes lavt. Utforming av nytt inntektssystem må gjøres nøytralt og uten 
tilknytning til kommunereformen. Inndelingstilskuddet må ikke tidsbegrenses. 

 
• De regionalpolitiske virkemidlene må videreføres på nivå som gir kommuner med 

store distriktsutfordringer inntektsmessig grunnlag til å videreføre gode 
velferdstjenester. 
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• Det er viktig å videreføre dagens inntektsutjevning på minst 60 %, og skatteandelen 
må ikke økes. 

 
• Inntekter knytt til kraft, herunder eiendomsskatt, konsesjonsavgift, naturressursskatt 

og konsesjonskraft må beholdes av hver enkelt kommune, uten at dette utjevnes mot 
overføringer ellers.  
 

• Regionrådet støtter ikke at deler av selskapsskatten fra 2017 blir kommunal. De 
regionale problemene i norsk økonomi p.g.a. prisfallet på olje og gass har gitt 
ytterligere argumenter for at denne reformen ikke bør gjennomføres. 

 
 
 
 
 

 

Mariann Skotte (sign) 
Ordfører i Lesja 
 

 

Iselin Jonassen (sign)  
Ordfører i Vågå 

 

Bengt Fasteraune (sign) 
Ordfører i Dovre 
 

 
 

Bjarne Eiolf Holø (sign)  
Ordfører i Lom 

 
 

Dag Erik Pryhn (sign)  
Ordfører i Sel 

 
 

Elias Sperstad (sign)  
Ordfører i Skjåk 

 
 


