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LILLEHAMMER KOMMUNE OVERSENDER HØRINGSUTTALELSE TIL:

NOU 2005:18 Fordeling, forenkling og forbedring – Inntektssystemet 
for kommuner og fylkeskommuner
KOU 2005:1 ”Egne inntekter for kommunene”

Oppland Fylkeskommune har utarbeidet et felles
forslag til vedtak:

1. Fylkestinget understreker at staten, uavhengig av inntektssystem, må vise større vilje til 
å finansiere de oppgaver kommunesektoren har ansvaret for. 

2. Fylkestinget slutter seg til hovedmålsettingene i NOU 2005:18 om et inntektssystem 
bygget opp omkring mål om full utgiftsutjevning og langtgående inntektsutjevning.

3. Fylkestinget: 
a) tilrår at en større del av fylkeskommunenes samlede inntekter fordeles ut fra 

distrikts- og regionalpolitiske kriterier, jfr. soneinndelingen for de distrikts- og 
regionapolitiske virkemidler

b) støtter at det opprettes et distriktspolitisk tilskudd for kommunene
c) tilrår at det opprettes et distriktspolitisk tilskudd for fylkeskommunene etter samme 

opplegg som for kommunene og at bl.a. nåværende Nord-Norgetilskudd og deler av 
skjønnstilskuddet inngår i dette.

d) understreker at kostnadsnøklene må ivareta typiske særtrekk for innlandsfylkene, så 
som lange avstander og spredt bosettingsmønster, herunder vektlegge:
• spredt bosettingsmønster i relasjon til videregående opplæring 
• fylkeskommunenes utgifter til skoleskyss, eventuelt gjennom skjønnsmidler inntil 

det er utviklet tilfredsstillende delkostnadsnøkler som en del av de ”objektive” 
kriterier

e) tilrår at konsultasjonsordningen mellom staten sentralt og KS gjøres mer 
forpliktende

f) foreslår at det utvikles et opplegg for bedre dialog og partnerskapsavtaler mellom 
aktuelle fylkeskommuner og staten sentralt.

4. Fylkestinget støtter forslaget om å overføre det finansielle ansvaret for frittstående 
videregående skoler til fylkeskommunene under forutsetning av at fylkeskommunene 
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samtidig gis myndighet til å regulere etablering og omfang av de private tilbud som skal 
komme inn under ordningen.

5. Fylkestinget slutter seg til anbefalingene om friere inntektsdannelse i kommunesektoren 
slik dette er nedfelt i KOU 2005:1 under forutsetning av at:
• ambisjonsnivået for utgifts- og inntektsutjevningen i inntektssystemet opprettholdes
• det benyttes fordelingskriterier som øker treffsikkerheten i de distrikts- og 

regionalpolitiske overføringer
• staten viser reell vilje til å fullfinansiere kommunesektorens basisoppgaver

Behandling og vedtak i Lillehammer Formannskapet 24. januar 
2006:

Lillehammer Formannskap slutter seg til forslaget til vedtak, med følgende presisering
I punkt 5: Det er viktig at kommunene gis mulighet for å justere skatteøre og dersom 
eiendomsskatt beholdes innføres allmenn eiendomsskatt.

VEDTAK:

1. Lillehammer Formannskap understreker at staten, uavhengig av inntektssystem, må vise 
større vilje til å finansiere de oppgaver kommunesektoren har ansvaret for. 

2. Lillehammer Formannskap slutter seg til hovedmålsettingene i NOU 2005:18 om et 
inntektssystem bygget opp omkring mål om full utgiftsutjevning og langtgående 
inntektsutjevning.

3. Lillehammer Formannskap: 
g) tilrår at en større del av fylkeskommunenes samlede inntekter fordeles ut fra distrikts-

og regionalpolitiske kriterier, jfr. soneinndelingen for de distrikts- og regionapolitiske 
virkemidler

h) støtter at det opprettes et distriktspolitisk tilskudd for kommunene
i) tilrår at det opprettes et distriktspolitisk tilskudd for fylkeskommunene etter samme 

opplegg som for kommunene og at bl.a. nåværende Nord-Norgetilskudd og deler av 
skjønnstilskuddet inngår i dette.

j) understreker at kostnadsnøklene må ivareta typiske særtrekk for innlandsfylkene, så 
som lange avstander og spredt bosettingsmønster, herunder vektlegge:
• spredt bosettingsmønster i relasjon til videregående opplæring 
• fylkeskommunenes utgifter til skoleskyss, eventuelt gjennom skjønnsmidler inntil 

det er utviklet tilfredsstillende delkostnadsnøkler som en del av de ”objektive” 
kriterier

k) tilrår at konsultasjonsordningen mellom staten sentralt og KS gjøres mer forpliktende
l) foreslår at det utvikles et opplegg for bedre dialog og partnerskapsavtaler mellom 

aktuelle fylkeskommuner og staten sentralt.

4. Lillehammer Formannskap støtter forslaget om å overføre det finansielle ansvaret for 
frittstående videregående skoler til fylkeskommunene under forutsetning av at 
fylkeskommunene samtidig gis myndighet til å regulere etablering og omfang av de private 
tilbud som skal komme inn under ordningen.
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5. Lillehammer Formannskap slutter seg til anbefalingene om friere inntektsdannelse i 
kommunesektoren slik dette er nedfelt i KOU 2005:1 under forutsetning av at:
• ambisjonsnivået for utgifts- og inntektsutjevningen i inntektssystemet opprettholdes
• det benyttes fordelingskriterier som øker treffsikkerheten i de distrikts- og 

regionalpolitiske overføringer
• staten viser reell vilje til å fullfinansiere kommunesektorens basisoppgaver
• Det er viktig at kommunene gis mulighet for å justere skatteøre og dersom 

eiendomsskatt beholdes innføres allmenn eiendomsskatt

Med hilsen

Synnøve Brenden Klemetrud
Ordfører

Kopi:
Kommunenes Sentralforbund, ved Rune Bye
KS- lokalt, (sendes bare på mail, etter avtale med Unni Green), 
Oppland fylkeskommune, ved/ Terje Kind, 2626 LILLEHAMMER


