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Viser til høringsdokument. 
 
Bjerkreim kommunestyre har i møte 01.02.06 vedtatt følgende uttale: 

1. Kostnadsnøkler. Bjerkreim kommune er enig med utvalget i at nøklene bør revideres 
oftere enn hvert 10 år, og utvalgets forslag om at man i forbindelse med endringer i 
kostnadsnøklene også foretar en justering av delkostnadsnøklenes vekt i den samlede 
kostnadsnøkkel, vil kunne gi en tilnærmet løpende oppdatering, og at dette vil fange 
opp de eventuelle ubalanser som riksrevisjonen har påpekt. 

2. Regionaltilskudd. Bjerkreim kommune faller her helt utenfor det regionalpolitiske 
tilskuddsordningen  og vil i forslaget fra Borge-utvalget heller ikke komme inn under 
ny fordelingsmodell. Kommunen påføres et tap isolert sett på om lag 3,34 mill. hvis 
ordningen iverksettes. Kommunen reddes ved at utvalget setter et tak på tap på 400,- 
per innbygger. Dette er en differanse på  om lag 2,36 mill, noe som kunne få alvorlige 
konsekvenser for kommunen sin tjenesteproduksjon. Dette er beregnet ut fra et 
befolkningstall på 2460 personer. ( 400,- x 2460 = 984 000,-)   Dette tallet, 984 000,  
er første års virkning. Bjerkeim kommune synes det er beklagelig at utvalget ikke har 
stipulert virkning utover første året.  Bjerkreim kommune synes at det må tas hensyn 
til at også kommuner som ikke er inne i de distriktspolitiske statusområdene får 
regionaltilskudd og deretter mister tilskuddet i utvalgets forslag.                                  
Utvalgets forslag til regionalpolitikk og tilskudd gjør at kommunen mister dette også 
for fremtiden med mindre virkeområdene endres. Bjerkreim kommune håper derfor 
på at et inntektsgarantitilskudd erstatter dagens overgangsordning. 
Inntektsgarantitilskuddet gjør at ingen kommune vil få et høyere tap enn 400,- per 
innbygger per år. Konsekvensen kan bli at tjenestetilbudet svekkes over tid. 

3. Kommunestruktur. Inntektssystemet må ikke utformes slik at det også får som 
oppgave å bidra til ny kommunestruktur. Kommunestrukturen sin utforming er og blir 
et politisk oppgave som er basert på vedtak i demokratiske valgte organ. 
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