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Det vises til høringsbrev, datert 26. oktober 2007 fra Kommunal- og regionaldepartementet.
Akademikerne vil uttale følgende:

Generelt
Akademikerne mener overføringssystemet må være forutsigbart og robust over tid. Det må gi
kommunene muligheter til å ha kontroll over egen økonomi. Overføringssystemet må sette
kommunene i stand til å bidra til verdiskaping, utvikle sin rolle som samfunnsutvikler samt ha en
viktig utøvende rolle i velferdsforvaltning og distriktspolitikk. Overføringssystemet bør virke slik
at det bidrar til samarbeid mellom kommuner og gir insentiver til å gjennomføre nasjonale
målsettinger på ulike politikkområder.

Skattens andel av kommunenes inntekter
Akademikerne mener at det vil være uheldig med en utvikling hvor kommunal sektor i større grad
blir avhengig av statlige overføringer. Begrenset overføringsavhengighet vil styrke det lokale
selvstyret. Akademikerne støtter derfor utvalgets forslag om at det er prinsipielt viktig at en
betydelig andel av kommunenes inntekter samlet sett kommer fra kommunale skatteinntekter, og
at skatteinntektenes andel bør være om lag 50 %.

Nivå  og utforming på inntektsutjevningen
Det er store ulikheter i kommunenes skatteinntekter og derfor behov for en utjevningsmodell slik
vi har i dag. Dagens modell tar særlig hensyn til kommuner med lave skatteinntekter.
Akademikerne støtter ikke forslaget fra utvalgets flertall om at kommuner med skatteinntekter
over landsgjennomsnittet får noe større trekk i sine skatteinntekter enn det som ligger i dagens
ordning. Akademikerne mener dette strider mot konklusjonen om at en større andel av
kommunenes inntekter skal komme fra kommunale skatteinntekter. En større inntektsutjevning vil
føre til den enkelte kommunes skatteinntekter får mindre betydning for kommunens samlede
inntekter. Akademikerne mener en slik utvikling vil være uheldig.

Selskapsskatten som kommunalskatt
Akademikerne går i mot forslaget om å avvikle ordningen med kommunal selskapsskatt.
Akademikerne mener kommunene trenger dette insentivet for å legge til rette for verdiskaping
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gjennom næringsutvikling og nyetableringer.

Regionalpolitisk begrunnede tilskudd innenfor inntektssystemet
Forslaget om distriktspolitisk tilskudd har fått bred støtte i Sørheim-utvalget. Akademikerne har
merket seg at svært mange kommuner dagens ordning med regionalpolitisk tilskudd er tilfeldig.
Akademikerne mener utvalgets forslag er godt begrunnet i forhold til regionalpolitiske
målsettinger.

Størrelsen på skjønnsrammen innenfor inntektssystemet
Akademikerne støtter forslaget om en reduksjon i skjønnsmidlene kombinert med en styrking av
de faste tilskuddene.

Med vennlig hilsen
Akademikerne

Anders Kleppe
fagsj of


