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MV - HØRING OM  INNTEKTSSYSTEMUTVALGET - SØRHEIMUTVALGET

Fra møtet i Formannskapet den 05.02.2008,  saksnr 17/08

Viser til  avtale om utsettelse av høringsfristen til behandling i formannskapet.

Askøy kommune har fattet følgende vedtak, med 6 mot 5 stemmer, til høringsuttalelse:
1. Askøy kommune slutter seg til at minimum 50% av kommunene sine inntekter gjennom

inntektssystemet bør komme fra skatteinntekter, men at staten bør kompensere/trekke inn
midler når endelig skatteinngang for rekneskapsåret skiller seg vesentlig fra estimert
skatteinngang på nasjonalt nivå.

2. Den symmetriske delen av inntektsu jevningen bør økes slik at kommunene kan gi alle
landets innbyggere et likeverdig jenestetilbud. Ujevningen bør vær som følger:
a. Differansen mellom egne skatteinntekter og landsgjennomsnittet bør kompenseres med

inntil 75 % for kommuner med skatteinntekt mellom 90 % og 100 % av gjennomsnittet.
b. Kommuner med skatteinntekter over 100 % av landsgjennomsnittet bør trekkes 75 % av

egne skatteinntekter over 100 % av gjennomsnittet.
c. Kommuner med inntekt under 90 % av landsgjennomsnittet gis en kompensasjon på

20% mellom egne inntekter og 90 % av gjennomsnittet i tillegg til kompensasjonen som
gis i hht punkt a.

3. Selv om Askøy kommune taper på dagens modell for selskapskatt, der kommunen beholder
deler av selskapskatten fra lokale bedrifter, vil Askøy kommune at denne blir videreført.
Denne er et viktig virkemiddel for å rette et fokus på næringsutvikling og lokal
jenesteproduksjon. Ved å sette fokus på verdiskapning vil flere kommuner kunne oppnå en
større sysselsetning og en bedre skatteinngang.

4. Askøy kommune har ingen kommentarer til det regionale inntektssystemet.
5. Vekstkommunene må tilgodesees på en langt bedre måte, for å kunne opprettholde et godt

tilbud overfor innbyggerne. Kommuner med sterk vekst står overfor store utfordringer, da
særlig innen skole og omsorg. Her kan en løsning være at pengene følger brukerne. Disse
kommunene vil også ha et sterkere kapitalbehov, og bør få dekket inn deler av denne ved
særtiltak.

6. Kommuner som taper på oppdaterte befolkningstall skal få kompensasjon gjennom sentral
avsetning og fordeling av skjønnsmidler.

7. Askøy kommune har utover dette ingen kommentar til høringsutkastet.
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