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Svar på høring  -  forbedring av inntektssystemet for kommunene

Oslo, 25.01.2008

Delta (tidligere Kommunalansattes Fellesorganisasjon, KFO) viser til høring vedr forslag til forbedring av
overføringssystemet for kommunene. Delta organiserer som arbeidstakerorganisasjon i stor grad ansatte i
kommunal sektor. Vi har i overkant av 60.000 medlemmer og er tilsluttet Yrkesorganisasjonenes
Sentralforbund - YS.

Kommunene er det norske velferdssamfunnets viktigste velferdsprodusent, og robuste og sterke kommuner er
derfor en garantist for videreutviklingen av gode velferdstjenester som sikrer alle innbyggere likeverdig og god
livskvalitet. Det er derfor avgjørende at kommunenes samlede inntekter står i forhold til de oppgaver
kommunene skal løse. Delta er opptatt av at inntektene i hovedsak bør komme fra skatter og rammetilskudd.

Delta vil vektlegge at inntektssystemet må ha incentiver for å bruke lokal myndighet og handlefrihet som sikrer
og styrker et levende lokaldemokrati. Samtidig ser vi balansen opp mot hensynet til fordeling, forutsigbarhet og
stabilitet som vesentlig for å sikre kommunene mulighet til å planlegge investeringer over lengre tidsperioder.
Delta slutter seg til flertallet i utvalget når det gjelder skatteinntektenes andel av de frie inntektene på om lag 50
prosent. Delta vil presisere at kriterier og forutsetninger i overføringer til kommune, øremerket de ulike
sektorer som pleie- og omsorgsektoren, må disponeres innenfor de gitte kriterier, og ikke defineres som frie
inntekter som kan dekke andre oppgaver.

Delta mener balansen i inntektsutjevningen mellom kommunene i hovedsak synes å være ivaretatt gjennom
flertallets forslag. Delta vil likevel understreke at kommunene i større grad bør ha mulighet til å selv å påvirke
sine inntekter for eksempel gjennom den kommunale selskapsskatten som må opprettholdes.

Vi mener også at det er viktig for å sikre gode overgangsordninger som motvirker raskt inntektsfall og
påfølgende kutt i velferdstilbud i enkelte kommuner etter omleggingen. Alle systemendringer bør falle innenfor
garantiordninger som sikrer at inntektsnivået i den enkelte kommune går ned.

Med vennlig hilsen
Delta

Gunn Olander /s/
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