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Høringsuttalelse til Inntektssystemutvalgets rapport

Utval Utval  ssak Møtedato
Flatanger Formannskap  -  8/08 15.01.2008

Rådmannens innstilling

Formannskapet i Flatanger slutter seg til uttalelsen fra KS Nord-Trøndelag.

Behandling i Flatanger Formannskap -  15.01.2008

Forslag fra Reidar Lindseth:
Formannskapet i Flatanger slutter seg i hovedsak til KS i Nord-Trøndelags uttalelse til
Sørheimutvalget, med følgende tillegg til uttalelsen:

Det er viktig at kommunene i Namdal far samme distriktstilskudd som kommuner i Nord- Norge.
Befolkningsmessig og næringsmessig utvikling tilsier at Namdalen har de samme utfordringer
som Nord-Norge. Namdalen ligger i samme sone som Nord-Norge, men har i Sørheimsutvalgets
innstilling lavere satser for distriktstilskudd.
Flatanger vil videre påpeke at totalrammen for tilskudd til kommunene bør økes i forhold til
Sørheimutvalgets forslag. Ellers vil alle endringsforslag medføre at kommunene "bytter" penger
seg imellom. Som primærprodusent av offentlige tjenester og velferd, er det viktig at
kommunene nå ikke får svekkede økonomiske vilkår.

Forslag fra Reidar Lindseth ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Flatanger Formannskap -  15.01.2008

Formannskapet i Flatanger slutter seg i hovedsak til KS i Nord-Trøndelags uttalelse til
Sørheimutvalget, med følgende tillegg til uttalelsen:

Det er viktig at kommunene i Namdal får  samme distriktstilskudd som kommuner i Nord- Norge.
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Befolkningsmessig og næringsmessig utvikling tilsier at Namdalen har de samme utfordringer
som Nord-Norge. Namdalen ligger i samme sone som Nord-Norge, men har i Sørheimsutvalgets
innstilling lavere satser for distriktstilskudd.
Flatanger vil videre påpeke at totalrammen for tilskudd til kommunene bor økes i forhold til
Sørheimutvalgets forslag. Ellers vil alle endringsforslag medføre at kommunene "bytter" penger
seg imellom. Som primærprodusent av offentlige tjenester og velferd, er det viktig at
kommunene nå ikke far svekkede økonomiske vilkår.
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Dokumenter i saken
T e Dato Tittel

S 08.01.2008 Høringsuttalelse til
Inntektssystemutvalgets rapport

Adressat

Saksopplysninger

Ulike regjeringer har nedsatt offentlige utvalg for å gjennomgå finansieringen av
kommunesektoren, og komme med forslag til mer treffsikre ordninger ut fra de kriteriene
regjeringen har lagt til grunn i mandatene. Forrige regjering nedsatte "Borgeutvalget", mens
nåværende regjering nedsatte et inntektssystemutvalg under ledelse av tidligere ordfører Kristin
Sørheim. "Sørheim-utvalget" sin rapport er lagt ut til høring, med frist 28.01.08.

Ut fra en totalvurdering av konsekvensene av de foreslåtte endringene, er Flatanger en av de
kommunene i Nord-Trøndelag som kommer dårligst ut, sammenligna med dagens
inntektssystem. En av grunnene er at Flatanger har fått en relativt god uttelling ved
fylkesmannens fordeling av skjønnsmidler. Skjønnsrammen foreslås nå redusert, men midler
tidligere fordelt til dette i større grad foreslås å følge distriktssoner.

Vurdering

KS Nord-Trøndelag har foretatt en grundig gjennomgang av Sørheim-utvalgets rapport, og
kommet med en høringsuttalelse som i stor grad viser til styrker og svakheter i forslaget som
samsvarer godt med hvordan en eventuell gjennomføring av forslaget vil slå ut for en kommune
som Flatanger.

Dersom en far en likelydende uttalelse fra KS Nord-Trøndelag og en del av kommunene i fylket,
vurderer en det til å kunne ha større grad av påvirkning enn om hver kommune kommer med
egen uttalelse.

08.01.08

Gurid Halsvik


