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Høringssvar fra Eidsvoll kommune på rapporten fra Sørheim -utvalget

Formannskapet i Eidsvoll vedtok enstemmig i sitt møte 15,01.08 å gi følgende uttalelse til
rapporten fra Sørheim-utvalget:

Ad. Selskapsskatten som kommunal skatt:

Kommunen støtter utvalgets flertallsforslag om å avvikle selskapsskatten som kommunal
inntekt, og at den andelen av skatten som selskapsskatten utgjør i dag legges på skatt fra
personlige skatteytere. Selskapsskatten gir store variasjoner mellom kommunene, og er i
tillegg lite stabil fordi den er svært konjunkturavhengig.

Et annet argumentet er at det i mange regioner er samarbeid mellom kommunene om
etablering av arbeidsplasser. Når det samtidig er slik at bostedskommunene har ansvaret
for velferdstjenestene, er det urimelig at den kommunen som får næringsetableringen skal
motta hele selskapsskatten.

Ad. Behovet for egne tilskudd til vekst -  og fraflyttingskommuner:

Kommunen støtter utvalgets flertall som går på å gi et veksttilskudd til kommuner som har
en vekst som er høyere enn det dobbelte av gjennomsnittet de tre siste årene. Tilskuddet er
foreslått til kr 50.000 pr. ny innbygger over vekstgrensen.

Argumentasjonen for dette er at det er vel dokumentert fra tidligere at en sterk
befolkningsvekst genererer nye investeringer på ca. kr 60.000 pr. innbygger. Dette er bl.a.
vist i en rapport utarbeidet av Agenda i 2000 for 32 kommuner.

Ad. Ordningen med oppdatering av befolkningstall  i  utgiftsutjevningen:

Utvalget anbefaler at en endrer telledatoen for innbyggerantallet fra 01.01. i budsjettåret til
01.07. året før. Dette er kommunen uenig i.

Argumentasjonen for vår innvendig er at vekstkommuner vil få mindre tilskudd enn andre
sett i forhold til den befolkningen de skal betjene. Befolkningsvekst består i stor grad av
barn fra 0 til 16 år, som gir nye utgifter fra første dag til barnehageplasser, skole, helsestell

Avsenderadresse.: Besøksadresse.: Bankkonto: IBAN: BIC-adr.:
Rådhusgata 1 Rådhusgata 1, 2080 Eidsvoll 1637.07.06313 N03916370706313 DNBAOKK
2080 Eidsvoll 7855.05.02371 (skatt) N02178550502371 DNBAOKK
Telefon : 66107000 Dir.telefon: 66107003 Org.nr.:
Telefaks: 66107001
E-post:
post@eidsvoll.komrnune.no

Telefaks. 66107011
Etatenslavdelingens e-post:
post@eidsvoll. kommu ne. no

964 950 113
Internettadr.:
www,eidsvoll.kommune.na



Side 2 av 2

o.s.v.. De objektive kriteriene i inntektssystemet bør være mest mulig oppdaterte. En
tidligere telledato vil derfor være et tilbakeskritt for vekstkommuner som Eidsvoll.

Nytt punkt:

Kommunen mener at utvalgets mandat burde vært utvidet til også å omfatte utgiftsdelen av
inntektssystemet. Ensidig fokus på inntektsfordelingen vil gjøre det svært vanskelig å møte
vekstkommunenes utfordringer. Det viktigste for å sikre likeverdige tjenester over hele
landet er at kostnadsnøklene gir gode objektive kriterier for å fordele mellom kommunene.
Det er en nærmest umulig oppgave å finne gode løsninger uten å se dette i sammenheng.

ed hilsen

På E. Lorentzen
0

2


