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Svar på brev fra Kinn kommune om dekning av kostnader ved eventuell
deling og om vedtak om håndtering av delingsspørsmål.
Jeg viser til brev fra Kinn kommune av 20. mai om utgreiing om deling av Kinn kommune og
brev av 12. juli 2022 om vedtak i Kinn kommunestyre 16. juni i sak om deling av kommunen.
Kinn kommunestyre vedtok 10. februar 2022 å søke Kommunal- og distriktsdepartementet
(KDD) om utredning av deling av Kinn kommune. KDD ba Statsforvalteren i Vestland om å
vurdere og komme med en tilrådning til departementet om det skulle igangsettes en
utredning av initiativet fra Kinn kommunestyre. Statsforvalteren tilrådde i brev til
departementet 8. mars 2022 at det settes i gang en utredning av initiativet.
Statsforvalteren fikk i brev fra departementet 16. mai 2022 i oppdrag å utrede
konsekvensene av en deling av Kinn kommune. Statsforvalteren fikk frist til 5. august 2022
med å ferdigstille og oversende Kinn kommune et kunnskapsgrunnlag om konsekvenser for
deling av kommunen. Deretter skal Kinn kommunestyre få saken til behandling.
Statsforvalteren skal ha dialog med kommunen om behandlingen av saken etter
inndelingsloven § 9. fjerde ledd.
Det foreligger en rapport fra BDO, som på oppdrag fra Statsforvalteren i Vestland har utredet
konsekvensene ved deling av Kinn kommune. Rapporten ble levert og presentert for
statsforvalteren og Kinn kommune 14. juli.
.
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Økonomiske konsekvenser ved deling – herunder om inntektssystemet for
kommunene
Jeg har i svarbrev til Kinn kommune av 30. mai varslet at «når det gjelder hvilke økonomiske
rammer som vil gjelde ved en eventuell deling, vil vi komme tilbake med nærmere
informasjon om dette.»
Jeg vil med dette varsle at Kinn kommune ved en eventuell deling vil få dekket deler av
engangskostnadene som oppstår ved en slik deling, med et beløp på 15 millioner kroner.
Når det gjelder hvilken virkning en eventuell deling vil ha på de ordinære tilskudd som mottas
fra staten gjennom inntektssystemet, så vil det ikke være mulig å si noe eksakt om
sumeffekten av dette pr. i dag.
Ved en deling vil kommunene miste de tilskuddene Kinn kommune har fått som følge av
sammenslåingen; regionsentertilskuddet og inndelingstilskuddet.
Å miste regionsentertilskuddet vil bety et inntektstap sammenlignet med dagens Kinn
kommune. Inndelingstilskuddet er en kompensasjon for bortfall av rammetilskudd som følge
av sammenslåingen, og ved en deling vil kommunene igjen få rammetilskudd som to
kommuner. Etter en deling vil Flora og Vågsøy igjen få basistilskudd som to kommuner, dvs.
de vil samlet få et høyere beløp gjennom basistilskuddet som to kommuner enn den
sammenslåtte Kinn kommune mottar i dag. Størrelsen på framtidig basistilskudd vil
behandles i forbindelse med nytt inntektssystem for kommunesektoren. Etter dagens
inntektssystem vil Vågsøy også kunne kvalifisere til distriktstilskudd Sør-Norge, som dagens
Kinn ikke kvalifiserer til.
Ved en deling vil Flora og Vågsøy få beregnet rammetilskuddet etter gjeldende
inntektssystem på delingstidspunktet, og per nå er det ikke mulig å anslå størrelsen på
rammetilskuddet til kommunene etter en eventuell deling.
I mai 2020 ble det nedsatt et offentlig utvalg som skal foreta en helhetlig gjennomgang av
inntektssystemet for kommunene, og legge fram forslag til utforming av systemet. Utvalget
skal levere sin utredning i løpet av kort tid. Det legges opp til at utvalgets NOU sendes på
høring høsten 2022. Regjeringen tar sikte på å legge fram forslag til nytt inntektssystem for
kommunene våren 2023 i kommuneproposisjonen for 2024.
Det er altså en rekke forhold som vil påvirke rammetilskuddet til de nye kommunene etter en
eventuell deling. Det er derfor ikke mulig å si noe sikkert om de økonomiske konsekvensene
nå, siden både endringer i kriteriedata og eventuelle andre endringer i inntektssystemet kan
ha betydning for beregningen av rammetilskuddet.
Denne regjeringen satser på kommunesektoren. Allerede i statsbudsjettet for 2022 styrket vi
de frie inntektene til kommuner og fylkeskommuner med 2,5 mrd. kroner ut over den forrige
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regjeringens forslag. Av dette gikk 2 mrd. kroner til kommunene. Kommunesektorens
inntekter er ytterligere styrket med om lag 3,5 mrd. kroner gjennom 2022 etter salderingen av
budsjett 2022. Av dette blir 1,9 mrd. kroner videreført. Dette har selvsagt også Kinn
kommune fått del i.

Vedrørende vedtak i kommunestyre i Kinn 16. juni - frist for
kommunestyrebehandling
I brev fra departementet til Kinn kommune 16. mai 2022 går det fram at dersom Kinn
kommune ønsker at en eventuell deling skal kunne bli vedtatt i tide til at de to nye
kommunene kan tre i kraft fra 1. januar 2024, må kommunestyret behandle
delingsspørsmålet senest 1. september 2022. Statsforvalteren skal deretter sende sin
utredning med tilråding til departementet senest 5. september. Dette tidsløpet ble stadfestet i
brev fra departementet til Kinn kommune 30. mai 2022 og i skriftlig svar til ordfører i
forbindelse med kommunestyrets behandling 16. juni. Her understreket jeg at «utsetting til
12. oktober som dere tidligere har bedt om vil uansett ikke kunne gå, siden regjeringen må
fatte vedtak i løpet av september for å rekke Kartverket sin frist 1. oktober. Skjønner at det
har dukket opp spørsmål om noen dagers utsetting. Det må jeg i så fall gå nye runder på og
jeg kan ikke bekrefte pr. nå at det vil være mulig dersom man skal rekke gjennomføring fra
1.1.24. Har gjerne nærmere dialog på dette og andre spørsmål som dere måtte ha knyttet til
prosessen.»
Jeg registrerer at kommunestyret 16. juni gjorde vedtak om behandling av delingsspørsmålet
7. september, og at kommunen i brev av 12. juli ber om avklaring på om det gitt dette
tidsløpet vil være mulig å gjennomføre en eventuell deling med iverksetting fra 1.1.24. Jeg vil
understreke at det tidsløpet departementet tidligere har skissert overfor kommunen allerede
er svært stramt for å rekke denne tidsfristen. Departementet vil imidlertid forsøke å legge til
rette for at dette fortsatt skal være mulig selv med kommunestyrebehandling 7. september.

Med hilsen

Sigbjørn Gjelsvik

Kopi
Statsforvalteren i Vestland
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