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HØRINGSUTTALELSE TIL SØRHEIMSUTVALGET.
Viser til Deres brev av 26.10. 2007 angående høringsuttalelse på Sørheimsutvalgets rapport
Forslag til forbedring av overføringssystemet for kommunene.

Dønna kommunestyre behandlet saken i dagens møte under sak 10/08 og vedtok da enstemmig
følgende høringsuttalelse:

Dønna kommunestyre har opplevd mange års sammenhengende befolkningsnedgang og dertil hørende reduksjon
i statlig rammetilskudd. Med denne bakgrunn hadde derfor kommunen forventninger til Sørheims-utvalgets
utredning og konklusjoner. Det er derfor med stor skuffelse man nå registrerer at vi som typisk distriktskommune
i Nord-Norge med synkende folketall nå skisseres en framtid med ytterligere reduksjoner i statlig rammetilskudd.
Dette vil måtte få som konsekvens at kommunen ikke klarer å opprettholde et forsvarlig tjenestenivå på sine
tjenester tiinnbyggerne.

Videre vil kommunestyret uttale at en finner utvalgets konklusjon om forholdet skatt og rammetilskudd noe
bastant. Utvalgets forslag om justering av skatteutjevningen virker positivt og burde vært utvidet noe.

Kommunestyret har ingen spesielle merknader til endringene i selskapsskatt.

Kommunestyret mener at forslaget om distriktspolitisk tilskudd må gjennomgås på nytt, dette da typiske
distriktskommuner i Nord - Norge taper stort på forslaget. Ved fjerning av Nord- Norge tilskuddet har en ikke
klart å finne gode kriterier som fanger opp utfordringen til små distriktskommuner i Nord-Norge. Et alternativ er
å endre forholdet mellom tilskudd pr. innbygger og fast tilskudd pr. kommune der det faste tilskuddet utgjør 70 %
av det totale distriktstilskuddet.

Kommunestyret synes utvalgets forslag om å endre datoen for beregning av tilskuddet til 1.7. året før budsjettåret
er positivt. Det bør også vurderes om et tilskudd eller sperregrense for reduksjon av tilskudd som følge av
befolkningsnedgang. Det er ikke samsvar mellom utgifter og befolkningstall når en kommer på et lavt nivå.

Kommunestyret mener også at omfordeling av skjønnsmidler til fordeling etterfaste kriterier kan få uheldige
utslag. Skjønnsmidlene har vært helt nødvendige for små kommuner for oppretting av skevheter som ikke de faste
kriteriene fanger opp. Når små kommuner taper både på distriktspolitisk tilskudd og på omfordeling av
skjønnsmidler blir dette alvorlig. Hvis enfølger fordelingsforslaget må bevilgningen til skjønnsmidler
opprettholdes på dagens nivå og at det bevilges nye midler til distriktspolitisk tilskudd og vekstkommunetilskudd.

Kommunestyret er positiv til innføring av ny overgangsordning, INGAR, og ønsker at denne gjennomføres
snarest.

Vi håper våre innspill blir vurdert og tatt i betraktning.
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