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HØRINGSSVAR- SØRITEIMSUTVALGETS RAPPORT: FORSLAG TIL FORBEDRING AV
OVERFØRINGSSYSTEMET FOR KOMMUNENE

Det vises til brev fra Kommunal- og regionaldepartementet av 26. oktober 2007 vedr. horing av
Sørheimutvalgets rapport Torslag til forbedring av overføringssystemet for kontantene-. Bystyret i
Drammen behandlet rapporten i møte 29. januar d.å. (sak 015/081, og fattet følgende vedtak:

"Drammen kommune avgir følgende høringsuttalelse til Sørheim-utvalgets rapport "Forslag til
forbedring av overføringssystemet for kommunene':

1. Drammen kommune gir sin tilslutning til den foreslåtte opptrappingen av den symmetriske
inntektsutjevningen fra 55 til 60%.

2. Selskapsskatten er viktig som insentiv for å legge til rette for næringsvirksomhet. Det vurderes
derfor som uheldig dersom man igjen omgjør selskapsskatten til en ren statlig skatt. Drammen
kommune vil derfor tilrå at kommunene også i fremtiden får beholde en del av selskapsskatten.

3. For kommuner i vekst er det viktig at inntektssystemet raskest mulig fanger opp endringene i
befolkningstallet. Det vil da virke uheldig å benytte befolkningstall pr. 1. juli året før
budsjettåret som grunnlag for utgiftsutjevningen. Drammen kommune vil derfor anmode om at
dagens ordning med bruk av oppdaterte befolkningstall pr. I. januar i budsjettåret viderefores
både for inntekts- og utgiftsutjevningen.

4. Den foreslåtte vekstkompensasjonen for kommuner med spesielt stor vekst i befolkningstallet
vurderes som positiv. Dersom ordningen innføres er det viktig at den som foreslått finansieres
gjennom trekk i skjønnsrammen, og ikke gjennom reduksjon i innbyggertilskuddet.

5. Drammen kommune vil understreke betydningen av at de foreslåtte tiltak i Sørheim-utvalgets
rapport kombineres med endringer i kommunenes kostnadsnøkkel (utgiftsutjevningen), slik det
ble foreslått i Borge-utvalgets rapport i 2005.
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I Drammen kommune har om lag 20 prosent av innbyggerne innvandrerbakgrunn.
Dette gir et stort mangfold; men også betydelige utfordringer. Inkludering i praksis er
ressurskrevende. Drammen har også annen velkjent storbyproblematikk, i forhold til
fattigdom, sosialhjelp, rus og barnevern. Dessuten er Drammen kommunes inntektsnivå
forholdsvis lavt, sammenlignet med andre større kommuner.

Det er derfor av avgjørende betydning at inntektssystemets kostnadsnøkkel justeres, slik at
denne i større grad enn i dag fanger opp disse faktorene.

Med bakgrunn i de store utfordringene som fol.-er av kommunens demografiske
sammensetning, forventer bystyret i tillegg at Drammen i større grad blir tilgodesett ved
tildeling av tiltaksmidler utenfor inntektssystemets rammer. "
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