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HØRING  - SØRHEIMUTVALGET - INNTEKTSSYSTEMET  FOR KOMMUNENE

FORMANNSKAPET behandlet i møte 17.01.2008 sak 3/08.

Følgende vedtak ble fattet:

1. Forslaget fra Sørheimsutvalget innebærer et lite skritt i riktig retning når det gjelder overfø-
ringssystemet fra staten til kommunene. På den bakgrunn støtter Askim kommune forsla-

-- -get fra-Sørheimutvalget som-en helhetlig forbedring av -øverfertingssystemet-tit kommune
ne.

Askim kommune ser at man også med denne forbedringen fortsatt vil ha store ulikheter i
kommunenorges mulighet til å gi like tjenester til alle innbyggere og ber derfor om at arbei-
det med å få til et mer rettferdig inntektssystem fortsetter.

Askim kommune anmoder om at man får en snarlig gjennomgang av utgiftsutjevningen.

Forslaget med dets ulike elementer har samlet sett liten økonomisk betydning for Askim
kommunes frie inntekter (skatt og rammetilskudd),  basert på de forutsetningene som rap-
porten legger til grunn.  I sum er det snakk om ca.  0,83 mill.  kr av budsjetterte frie inntekter i
2007 på 375,7 mill. kr.  Dette tilsvarer 0,22 prosent.

2. Askim kommune er enige med utvalget med at skattens andel av kommunenes totale
inntekter bør ligge rundt 50 prosent.

3. Askim kommune mener at økt inntektsutjevning og fjerning av kommunal selskapsskatt er
positivt for Østfoldkommunene.

4. Askim kommune mener det er riktig at distriktspolitisk tilskudd i inntektssystemet bør kobles
opp mot distriktspolitikken for øvrig, og at kommuner som kommer ut av det foreslåtte
forbedrede overføringssystemet med lavere overføringer enn de har i dagens system, blir
kompensert gjennom distriktspolitikken for øvrig og gjennom skjønnstilskuddet.
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5. Askim kommune er enige med utvalget om opprettholde oppdatering av befolkningstallene
ved beregning av inntektsujevningen.  Dette er til gunst for vekstkommuner som raskt blir
kompensert for nye innbyggere.  Videre mener Askim kommune at den opprinnelige
intensjonen med bruk av oppdaterte befolkningstall ved bergning av innbyggertilskudd og
utgiftsutjevning er god.

6. Askim kommune mener det er riktig at kommuner som har en utforutsigbar vekst får en
kompensasjon gjennom det foreslåtte vekstkommunetilskuddet.

7. Askim kommune er enige i at en størst mulig andel av midlene som fordeles gjennom
inntektssystemet bør fordeles etter faste kriterier.  En reduksjon i skjønnsmidlene og en
styrking av de faste tilskuddene er et skritt i riktig retning for et mer rettferdig
inntektssystem.

8. Askim kommune er enige i at dagens overgangsordning bør avvikles og erstattes med en
ordning som er enklere,  mer forutsigbar,  og som i større grad skjermer kommunene mot
plutselig svikt i rammetilskuddet fra et år til det neste.

9. Askim kommunes høringsuttalelse sendes Kommunal- og regionaldepartementet.

Med hilsen

Rune Antonsen
økonomisjef


