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Saging  -  Sørbeimutvalget  -  Inntektsaystetuet for kommunene. Svar fra AID

Det vises til brev fra Kommunal- og regionaldepartementet datert den 26. oktober 2007
vedrørende den ovenfor nevnte høringssak.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet bar merknader tildenne som henholdsvis dreier seg
om samiske kommuner og kommuner med asylmottak.

Sørbeim-utvalgets  betydning for samiske kommuner

Arbeids- og inkluderingsdepartementet legger til grunn at en gjennom tildeling av
skjønnstilskudd fortsatt kan kompensere kommuner for særskilte utgiitsbehav knyttet til
samisk befolkning, som ikke fanges opp av de kriteriefestede elementene i  inntektssystemet.

Det bør også vurderes å utrede om kommuner med stor andel samisk befolkning har
fellestrekk i kostnadene ved tjenesteproduksjonen som kunne vært fanget opp gjennom et eget
kriterium i inntektssystemet.

Merknader i forhold til kommuner med asylmottak

Under kapittel 10.1.3 Drift av asylmottak foreslås det at kommuner som er vertskommuner for
asylmottak gis et tilskudd som tilsvarer innbyggertilskuddet for det antall asylsøkere som
kommunen tar imot. Et slikt tilskudd vil være fulldekicende for de fleste kommuner, men for
vertskommuner for asylmottak med forsterket avdeling vil et tilskudd tilsvarende
innbyggertilskuddet innebære en reduksjon sett i forhold til dagens ordning. Forsterkede
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mottak er tiltak for  asylsøkere som av ulike grunner har særskilte behov for tilrettelegging, og
denne spesielle beboersammensetningen har vist seg å kreve en ekstra stor ressursinnsats fra
vertskommunene.  Dersom man velger å gå for den foreslåtte ordningen bør derfor ordningen
med særtilskudd for vertskommunene for forsterkede mottak videreføres (per i dag er dette
Bardu,  Hobøl,  Sandnes og Levanger).

Vi vil for øvrig  presisere at det er grunnleggende forskjeller mellom hva innbyggertilskuddet
er ment å  dekke og det vertskommunekompensasjonen for kommuner med asylmottak skal
dekke.  Dersom man er bevisst disse forskjellene, og likevel ønsker å  gå for ordningen for
enkelhets skyld,  så har ikke vi noen merknader til dette.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har også fremlagt høringen for Arbeids- og
velferdsdirektoratet,  som også stod på høringslisten.  Arbeids- og velferdsdirektoratet har
ingen merknader til saken.
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