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Høringsuttalelse til NOU 2005 : 18, Fordeling, forenkling, forbedring, Inntektssystemet 
for kommuner og fylkeskommuner. 
 
 
Herved oversendes en kort høringsuttalelse fra  møte i Kommunestyret i Utsira kommune 
31.01.06.  
 
 
 
 
 
 
Vennlig hilsen 
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Administrasjonssjef. 
 
 
 



 

 
 

UTSIRA KOMMUNE 
 

Saksframlegg 
 
Saksnummer: 08/06 
Møtedato: 31.01.06 
Arkivkode: 103 
Sakstittel: NYTT INNTEKTSSYSTEM FOR KOMMUNENE - HØRINGSUTTALELSE 
 
 
 
Saken skal behandles av: Kommunestyret 
 
Administrasjonssjefens tilråding til vedtak: 
Utsira kommune forventer at Stortinget fører en økonomisk politikk som er tilpasset et mangfold av 
kommuner. Alle innbyggere i Norge må kunne sikres likeverdige gode kommunale tilbud. Dette må 
også gjelde distriktene.  
Utsira kommune innser at inntektssystemets objektive kriterier ikke kan utformes for å passe til 
Norges minste kommune der statistiske mål uansett ikke gir mening. 
 
Det er imidlertid viktig at kriteriene for distriktspolitisk tilskudd blir utformet på en slik måte at de 
gir en forutsigbarhet i kommuneøkonomien også for de minste kommunene. 
 
 
Grunnlagsdokumenter og vedlegg - Lovverk/Retningslinjer/Kommmunale planer: 
NOU 2005 : 18 ( Fordeling, forenkling, forbedring) 
Høringsuttalelse utarbeidet av arbeidsgruppe nedsatt av rådmannsutvalget i Rogaland 
Forslag til høringsuttalelse fra Kvitsøy kommune 
 
Bakgrunn for saken: 
Kommunal – og regionaldepartementet ga i St. prp. nr. 62 ( 1999 – 2000 ) Om kommuneøkonomien 
2001 m.v. uttrykk for at det ville være ønskelig med en bred gjennomgang av inntektssystemet om 
lag hvert tiende år. Et flertall i Stortingets kommunalkomitè sluttet seg til dette, jf. Inst. S nr. 252 ( 
1999 – 2000). 
 
 
Saksopplysninger: 
Innstillingen er omfattende og dokumentet er på 500 sider. Kommunenes intektssystem er 
komplisert. Rådmannsutvalget i Rogaland satte ned en arbeidsgruppe for å utarbeide samlet 
høringsuttalelse for kommunene i fylket. Denne innstillingen gir en grei innsikt i innholdet i NOU 
2005 : 18. 
 
 
Administrasjonens vurdering: 
 
Kommuner med mellom 3000 og 10 000 innbyggere vil vinne på utvalgets forslag til nytt 
inntektssystem, men kommuner med færre enn 2000 innbyggere og kommuner med mellom 10 000 



og 50 000 innbyggere taper på forslaget. 
 
For Utsira kommune vil dette bl.a. innebære minus 400 000 første år,- og ca. 2 mill. om 5 år. Utsira 
kommune vil tape stort på de objektive kriteriene, og vil i enda større grad enn i dag være svært 
avhengig av den skjønnsmessige fastsettelsen av de distriktspolitiske tilskuddene til enhver tid. 
Dette gir en utrygg framtid. 
 
Utsira kommune innser at inntektssystemets objektive kriterier ikke kan utformes for å passe til 
Norges minste kommune der statistiske mål uansett ikke gir mening. 
For Utsira kommune vil det imidlertid være viktig at kriteriene for distriktspolitisk tilskudd blir 
utformet slik at de er til å leve med.  
 
Saksbehandler: Arna Leidland 
 
 
KOMMUNESTYRETS BEHANDLING AV SAKEN: 
Utsira Kommunestyre tiltrer administrasjonssjefens tilrådning til vedtak. 
 


