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Uttalelse til Borge-utvalgets innstilling
Nesodden formannskap vedtok i møte den 02.02.06 følgende uttalelse:
Folk har krav på likeverdige tjenester uavhengig av hvor de bor. Kommuner med sterk
befolkningsvekst sliter mer enn andre med å få midlene til å strekke til å gi befolkningen det
tjenestetilbudet de har krav på. Dette fører til urimelige skjevheter kommunene i mellom, og
sterkt varierende nivå på tjenestene – innenfor barnehager, skole og eldreomsorg, og på en
rekke andre områder.
Som følge av den generelt anstrengte kommuneøkonomien som har utviklet seg gjennom flere
år, har mange vekstkommuner fått store utfordringer med å opprettholde tjenestetilbudet på et
forsvarlig nivå. Mange er kommet i en situasjon der de reduserer omfang og kvalitet på
viktige tjenester, og de bremser innbyggerveksten for ikke å knekke kommuneøkonomien.
Borge-utvalget fikk i oppgave å foreslå et nytt inntektssystem for kommuner og
fylkeskommuner. Det var et viktig punkt i mandatet å komme fram til en modell som skulle
gjøre kommune i stand til å tilby et likeverdig tjenestetilbud gjennom utjevning av ufrivillige
kostnader.
Nesodden kommune mener at utvalgets forslag ikke klarer å leve opp til dette, fordi det ikke
tar tak i vekstkommunenes økonomiske utfordringer. Tvert i mot legger utvalget opp til
ordninger som vil forverre situasjonen. Utvalget foreslås f.eks. å fremskynde telletidspunktet
for befolkningen, selv om man holder fast på løpende inntektsutjevning. Dette vil slå klart
negativt ut for kommuner i vekst.
Videre avviser utvalget at det medfører ekstra investeringskostnader å være i kontinuerlig
vekst. Man hevder bl.a. at vekstkommunenes eventuelle større utgifter blir kompensert av
høyere skatteinntekter. Dette er feil. Regnskapene for 2000-2004 viser tvert imot at
vekstkommunene har fem prosent lavere årlige skatteinntekter per innbygger enn
gjennomsnittet.
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Selv om gjennomsnittlig inntektsnivå og kostnadsnivå kan være høyt i disse kommunene
(med kostnadspress og høye lønninger), viser det seg likevel at de har lave skatteinntekter per
innbygger og sliter med høyt kostnadsnivå på innsatsfaktorene. Det er først og fremt
barnefamilier som flytter til vekstkommunene. Det betyr færre skattytere pr innbygger.
Samtidig gir det stort press på utbygging av skoler og barnehager.
Nesodden kommune viser til de utredningene som er gjort av AGENDA på vegne av en rekke
vekstkommuner, og mener at
• kapitalkostnader knyttet til befolkningsvekst må tas med som kriterium i inntektssystemet
• barnehagekostnader må tas med som kriterium i inntektssystemet
• utgiftsutjevningen fortsatt må baseres på årets befolkningstall
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