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MELDING  OM  VEDTAK

Gjøvik formannskap fattet i møte den 16.09.2015 følgende vedtak:

Sak  106/15  HØRINGSUTTALELSE FRA GJØVIK KOMMUNE TIL  FINANSDEPARTEMENTETS
FORSLAG OM Å  FJERNE EIENDOMSSKATT  PÅ  PRODUKSJONSUTSTYR OG -INSTALLASJONER  I
VERK  OG  BRUK

Gjøvik  kommune sender følgende høringsuttalelse: ,__ ,

«Gjøvik kommune er negativ til forslaget om  å  fjerne eiendomsskatt på produksjonsutstyr og
produksjonsinstallasjoner i verk og bruk. Gjøvik kommune vil få et inntektstap på  2,3 mill.
kroner årlig dersom forslaget blir vedtatt.  Et  slikt inntektstap vil medføre et tilsvarende kutt
i tjenestene til innbyggerne. Helse, omsorg og oppveksttjenester står for den største delen
av kommunens budsjett, og vil trolig bli rammet tilsvarende av et slikt kutt. Gjøvik kommune
ber derfor om at et inntektstap som følge av endrede regler for eiendomsskatt blir fullt ut
kompensert til kommunen.

En  reduksjon i eiendomsskattens andel av kommunens inntekter innebærer at kommunens
selvstyre og lokaldemokratiets betydning reduseres. Alternativet med å fjerne verk og bruk
helt som utskrivningsalternativ reduserer også kommunens frihet til å velge hvilke
kategorier som skal ha eiendomsskatt og ikke.

Gjøvik kommune er negativ til at vannkraftverk og oppdrettsanlegg forskjellsbehandles fra
øvrige verker og bruk. Gjøvik kommune ser ingen begrunnelse for en slik
forskjellsbehandling. Forslaget innebærer at kommuner med tradisjonell industri rammes
med lavere inntekter, mens rike kraft- og oppdrettskommuner unntas.

Dersom målet er å øke næringslivets konkurranseevne generelt anser Gjøvik kommune at en
reduksjon i selskapsskatten er et bedre virkemiddel.
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Gjøvik kommune ber  om  at det utarbeides sentrale retningslinjer for
eiendomsskattetakseringen. Det vil medføre en mer enhetlig og konsekvent taksering og
større likebehandling»

Med vennlig hilsen

s Mat isen
Rå  mann

RÅDMANNEN Rådmannen

Kontoradresse: Kauffeldtsplass  1 Tlf: 61 18  95 00 Bank: 6177 05 46809
Postadresse: Postboks 630, 2810 Gjøvik Saksbeh.:  61  13 98 21 Foretaksnr.: 940 155 223
E-post: postmottak@gjov1'k.kornmune.no Hjemmeside: www.gjovik.kommune.no

Z


