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Høringsuttalelse fra Fylkesmannen i Troms vedr.  Sørheimutvalgets rapport "
Forslag til forbedring av overføringssystemet for kommunene".

Innledning og sammendrag
a) Innledning
Fylkesmannen i Troms avgir her sin høringsuttalelse til Sørheimutvalgets rapport av 26.
oktober 2007:  Forslag til forbedring av overføringssystemet for kommunene. Uttalelsen
avgrenses til å omtale forhold ved utredningen som har virkning for primærkommunene. De
forslag til endringer som gjelder fylkeskommunene kommenteres ikke her.

Fylkesmannens inntrykk er at for mange kommuner framstår dagens inntektssystem som både
komplisert og uoversiktlig. En forenkling og forbedring av inntektssystemet for å gjøre det
mer forståelig og oversiktelig for kommunene, samtidig som forutsigbarheten i forhold til de
frie inntektene forbedres, er derfor ønskelig. I så måte har Sørheim-utvalget mange positive
forslag til forenkling og forbedring av inntektssystemet, hvorav nevnes
• Innføring av en inntektsgarantiordning som erstatning for dagens uoversiktlige

overgangsordning
• Avvikling av ordningen med oppdaterte befolkningstall, som i dag skaper usikkerhet rundt

den endelige størrelsen på rammetilskudd og inntektsutjevning. Det nye forslaget
innebærer at beregning av innbyggertilskudd og utgiftsutjevning baseres på
innbyggertallet pr 1. juli, mot 1. januar i budsjettåret i dagens ordning. Flytting av
telletidspunkt kan ha både positive og negative sider ved seg og er kommentert senere.

• Gjeninnføring av selskapsskatten som statsskatt. Dagens ordning er lite forutsigbar for
kommunene idet det skjer uforutsette endringer i inntektene fra det ene år til det annet,
bl.a. som følge av skatteplanlegging og at selskapsskatten er konjunkturavhengig.

b) Sammendrag
Høringsuttalelsen fra Fylkesmannen i Troms kan kort sammenfattes i følgende punkter:

• Sørheim - utvalgets rapport inneholder  flere  gode forslag til forenkling og forbedring av
dagens kompliserte og (for legmann) uoversiktlige inntektssystem.

+ Fylkesmannen finner liten sammenheng mellom resultatene som forslaget til endringene i
inntektssystemet gir for kommunene i Troms, og de målsettinger som ligger til grunn for
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nordområdesatsningen. Tvert om reduseres Tromskommunens muligheter for stabil
bosetting og gode velferdstilbud, med unntak av kommunene i Nord-Troms.

• Dagens inntektsutjevning anbefales erstattet av et system med full symmetrisk utjevning
og en kompensasjonsgrad/trekkprosent på minimum 80 prosent, da dette vil sette
kommunene i stand til bedre enn i dag, å gi et likeverdig tjenestetilbud overalt i landet.
Alternativt kan andelen av inntektsoverføringen som er innbyggertilskudd økes for å
oppnå samme effekt.

• Fylkesmannen er betenkt over de kutt i skjønnsrammen som foreslås, da vår erfaring
tilsier at for å få til noenlunde like vilkår for tjenesteyting, så må det være et sikkerhetsnett
til stede som også må kunne brukes i akutte tilfeller.

I det følgende kommenteres de prinsipielle og faglige forholdene i Sørheimutvalgets rapport,
samt at det gis noen kommentarer til de foreslåtte endringer som gir uforholdsmessig store
utslag for Troms kommunene.

Generell merknader
Sørheim-utvalget ble nedsatt som et tverrpolitisk utvalg. Deres mandat var avgrenset til å
vurdere inntektsutjamningen mellom kommunene, kommunenes andel av eiendomsskatten, de
distriktspolitisk begrunnede tilskuddene i inntektssystemet, situasjonen for kommuner med
sterk vekst i folketallet og kommuner med sterk nedgang i folketallet, samt løpende
oppdatering av kriteriegrunnlaget (folketall) og endringer i overgangsordninger fra nåværende
overføringsmodell til ny.

Det er flere særmerknader og dissenser i utvalgets innstilling. Dissensene vedrørende
inntektsutjamningen og kommunenes andel av selskapsskatten følger for eksempel
partipolitiske skillelinjer. For disse elementene i inntektssystemet er det rimelig grunn til å
anta at det vil være en utfordring å finne modeller som vil være konsistente over perioder med
skiftende stortingsflertall.

Den forrige regjeringen nedsatte Borge-utvalget som fikk i mandat å vurdere alle  elementene i
inntektssystemene for kommunene og fylkeskommunene på bredt grunnlag. En gjennomgang
av utgiftsutjamningen lå ikke i Sørheim-utvalgets mandat. Utvalget sier om dette

"Utvalget har funnet det vanskelig å konkludere innenfor flere  av mandatets områder,
blant annet fordi vi  ikke har hatt informasjon om - eller kan være med å vurdere --
effekten av omleggingen av kostnadsnøklene og utgiftsutjevningen.  Dette vil kunne ha stor
betydning for nivået  eller grad av endring/omlegging innenfor områder som utvalget er
bedt om å vurdere. "

Det er departementet som arbeider med endringen i kostnadsnøklene og effektene av disse
endringene kommer først i kommeproposisjonen til våren. Det er etter Fylkesmannens
oppfatning en svakhet med utvalgets rapport at de samlede konsekvensene av endringer i
inntektssystemet ikke framkommer. Konklusjonene innenfor flere av mandatets områder lider
derfor under mangel på informasjon om effekten av omleggingen av kostnadsnøklene og
utgiftsutjevningen. Eksempelvis kan kunnskap om effekten av endring av kostnadsnøklene ha
innvirkning på hvilken konklusjon utvalget kommer til vedrørende inntektsutjamningen.
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Sørheim-utvalget har beregnet kommunevise virkninger av forslaget til endringer i inntekts-
systemet. Herav framgår det at Troms-kommunene samlet vil få 57 mill. kroner mer i over-
føringer eller 1,1 % økning av de frie inntektene i forhold til dagens nivå (2007). Veksten er
imidlertid skjevfordelt i fylket idet det er kommunene i Nord-Troms regionen samt Karlsøy
som har fått veksten, mens de andre kommunene enten taper eller kommer ut som i dagens
system. Tabellen under viser hvordan veksten fordeler seg.

Mill. kroner
Nord-Troms inkl. Karlsøy 74,5

Tromsø, Harstad, Målselv, Sørreisa, Lenvik, Balsfjord -19,5

Øvri =e 12 kommuner i Troms 2,0

Samlet  vekst 57,0

Det er inntektsgarantiordningen som gjør at de kommunene som taper på endringene eller
opprettholder  status quo, ikke kommer enda dårligere ut. Forskningsinstitusjonen Norut Alta
har foretatt beregninger basert på anslag på inntektene i 2008 som viser nettovirkningen ekskl.
inntektsgarantiordningen. Dette er vist i tabellen nedenfor.

Nettoeffekt i mill
kroner

Element i inntektss stemet Kriterium Landet Troms
Egne skatteinntekter (formue og inntekt) 5 375 0

Omfordelt ved skatteutjamning 458 29
Andel selskapsskatt -5 375 0

Omfordelingseffekt 382 21
Innbyggertilskudd og utgiftsutjanming 0 0 0
Distriktstilskudd Virkemiddelsone 2 089

Nord-Norge- og regionaltilskudd -1 959 -73
Skjønnstilskudd Skjønn -248
Veksttilskudd Folkevekst 118 -7
Sum netto endrin 0 -30

Utvalgsflertallets forslag om å øke inntektsutjamningen medfører at ytterlig 460 millioner
kroner overføres fra skattesterke til skattesvake kommuner. Av dette får kommunene 1 Troms
samlet en økning i skatteinntektskompensasjonen på 29 millioner kroner, hvorav mesteparten
til Tromsø. Flertallsforslaget om at kommunenes andel av selskapsskatten skal utgå gir en
omfordeling til kommuner som i dag har lavere selskapsskattenivå på i størrelsesorden 382
millioner kroner, hvorav Troms-kommunene netto blir ytterligere kompensert med 21
millioner kroner. Fjerning av Nord-Norge tilskuddet og regionaltilskuddet og innføring av
distriktstilskudd, samt reduksjon av skjønnsrammen, vil isolert sett redusere de frie inntektene
til Troms kommunene med 73 mill. kroner. Samlet netto effekt av Sørheim - utvalgets forslag
til endring av inntektssystemet er en reduksjon i de frie inntektene til Troms - kommunene på
30 mill. kroner før virkningene av inntektsgarantiordningen. Dette er effekten når eventuell
endring i utgiftsutjamningen er holdt utenfor.

Vurdering av utgiftsutjamningen var, som omtalt foran, ikke definert innenfor utvalgets
mandat. Fylkesmannen viser i denne sammenheng til Borge-utvalgets forslag til endring av
kostnadsnøkkelen, som i sum ville redusert rammetilskuddet til Troms-kommunene med i
overkant av 10 million kroner.
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I desember 2006 ble regjeringens helhetlige nordområdestrategi lansert, som Norges viktigste
satsingsområde i årene som kommer. Hovedformål med strategien er å skape bærekraftig
vekst og utvikling i Nordområdene. I denne strategien uttrykker regjeringen at i tillegg til
videreføring av ansvarlig ressursforvaltning, gjenkjennelig suverenitetshevdelse og nært
samarbeid med naboer og allierte, handler dette om en bred og langsiktig mobilisering av
egne krefter og ressurser for utvikling av hele den nordlige landsdelen. Dette er et prosjekt
som ikke bare er for nordområdene, men et prosjekt for hele landet og det nordligste Europa -
med betydning for hele kontinentet.

Det heter videre at bærekraftig utvikling i nord ikke bare er en distriktspolitisk målsetning, det
er av strategisk betydning for hele landet. I følge strategien handler en bærekraftig utvikling i
nord om å legge forholdene til rette slik at folk i nord kan bygge en tilværelse i levedyktige
lokalsamfunn, med fremtidsrettede arbeidsplasser, gode helse- og utdanningstilbud og rike
natur- og kulturopplevelser. Allerede i regjeringens Soria-Moria-erklæring ved tiltredelsen i
oktober 2005 var det et sterkt politisk fokus på utfordringer og muligheter i nordområdene,
basert på en videreføring av Stortingsmelding nr 30 (2004-2005), som samlet bred støtte i
Stortinget. Både i denne erklæringen og i den påfølgende Nordområdestrategien er det uttrykt
at man ønsker å rette søkelyset mot tradisjonelle politikkområder, slik at også disse kan få et
sterkere nordområdeperspektiv.

Nordområdestrategien omtaler de særskilte utfordringene som preger levekårene til
befolkningen i nordområdene og viser til at folketallet har gått ned og fødselstallene har vært
lave i de nordligste fylkene de siste ti årene. Regjeringen uttrykker at den vil iverksette tiltak
for å stimulere til større innflytting til Nord-Norge, og viser til at en positiv utvikling i Nord-
områdene blant annet forutsetter at det skapes nye muligheter for kvinner i regionen, og at
unge mennesker blir boende og stifter familie der. Tiltak innen helse, idrett og kultur er listet
som områder regjeringen ønsker å stimulere.

Følgeforskningen knyttet til de regionale effektene av Snøhvitutbyggingen viser at
ringvirkningene i landsdelen utenfor de nærmeste kommunene til utbyggingsstedet,
Hammerfest, Kvalsund og Alta har vært små. Videre peker rapportene fra følgeforskningen på
at det ligger en fare i at ulikhetene mellom kommunene i regionen kan øke ved at de
omkringliggende områdene taper i konkurransen om kvalifisert arbeidskraft, noe som kan
medføre en forsering av den sterke fraflyttingen som har virket over lang tid.

Forskningsstiftelsen Fafo har nylig kommet med rapporten "Varsel om vekst", et
fremtidsstudie-prosjekt utført på oppdrag av Konkraft. Her peker forskningsstiftelsen på at
norsk leverandørindustri, som gjennom tretti år har bygget seg sterk - også i internasjonal
målestokk - i Rogaland og Hordaland samt engeneering -miljøet i den sentrale Oslo/
Akershus-regionen, kan komme til å høste brorparten av effektene ved en eventuell
petroleumsutvinning i nord framover. Dette innebærer i følge forfatterne at det er en stor
mulighet for at de nordligste fylkene blir forbigått i nordområdesatsingen dersom ikke sterke
politiske grep blir tatt.

I denne sammenheng mener Fylkesmannen det høyst sannsynlig er to sentrale grep som må
tas. For det første må de regionale sentraene i nord styrkes som motorer i en regional
utvikling. For det andre må det ut fra nasjonens utenrikspolitiske forhandlingsstyrke, miljø-
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og andre beredskapsmessige forhold sikres at vi opprettholder bosettingsmessig
tilstedeværelse over hele territoriet på en bred geografisk skala.

Sørheim-utvalget  uttrykker  i innstillingen at

"En prioritering av Nordområdene innenfor inntektssystemet er viktig, for at
kommunene i dette området skal være i stand til å, forvalte landsdelens ressurser på en
god måte samt å hevde Norges interesser i Nordområdene samt å hevde Norges
interesser i Nordområdene. Sysselsetting og hosetting i landsdelen vil være svært
sårbar overfor svingninger i den private sektor uten en sterk gffentlig sektor.
Forskjeller i levekår og inntektsnivå tilsier også en fårtsatt prioritering av Nord-
Norge innenfor inntektssystemet. Kommunene i Nordområdene må være i stand til å
forvalte viktige nasjonale ressurser" (side 58).

Til tross for Sørheim-utvalgets intensjoner, er derimot de-facto-virkningene av utvalgets
konkrete forslag en nedprioritering av kommunene i Nordområdene, herunder Troms-
kommunene med unntak av kommunene i Nord-Troms og Karlsøy kommune. Dette gjelder
både i forhold til dagens nivå på kommuneoverføringene og, når en ser bort fra Bodø og
Tromsø, i forhold til Borge-utvalgets forslag om den samme endringen i prioriteringer. Det er
således ikke i samsvar med de grep som må tas for å trekke nordområdesatsingen inn på land
for å skape bedre samfunn, slik daværende kommunalminister uttrykte det da regjeringens
nordområdemelding ble presentert. Fylkesmannen finner liten sammenheng mellom
intensjonene om nordområdesatsningen med styrking av velferdsnivået gjennom
inntektssystemet for å opprettholde bosetting og sysselsetting, og det faktum at Troms, med
unntak av 7 kommuner i Nord-Troms, taper på omleggingen.

Merknader på enkeltpunkt

1. Skattens andel av kommunenes inntekter
Utvalget anbefaler at skattens andel av kommunenes totale inntekter bør ligge rundt 50
prosent og dette innebærer en videreføring av dagens situasjon hvor andelen de siste årene har
variert mellom 45 til opp mot 50 prosent. Fylkesmannen har ingen merknader til dette
punktet.

2. Nivå  å  o ut ormin av inntektsut'evnin en
I utvalgets mandat legger Regjeringen til grunn at kommunene skal sikres inntekter som gir et
likeverdig tjenestetilbud uavhengig av hvor i landet man er bosatt. Et likeverdig tjenestetilbud
skal oppnås gjennom inntekts- og utgiftsutjevningen, mens tilrettelegging for et ønsket
bosettingsmønster skal oppnås gjennom de regionalpolitiske virkemidlene. I tillegg skal
skjønnsmidler ivareta spesielle lokale forhold som ikke fanges opp av kriteriene i
utgiftsutjevningen, samt fange opp uforutsette hendelser.

Dagens inntektssystem består av to hoveddeler, utgiftsutjevningen og inntektsutjevningen.
Utgiftsutjevningen skal kompensere for ufrivillige kostnader som ulik aldersfordeling, boset-
tingsmønster og lignende mellom kommunene. Det beregnede utgiftsbehovet omfatter
tjenester innenfor undervisning, helse, sosial omsorg og administrasjon, miljøvern og
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landbruk. Inntektsutjevningen skal utjevne forskjeller i skatteinntektene mellom kommunene,
men i motsetning til utgiftsutjevningen er det ikke full utjevning av skatteinntektene.

Dagens inntektssystem benytter en asymmetrisk modell for utjevning av skatteinntektene.
Modellen er ikke selvfinansierende gjennom direkte trekk fra kommuner med høye
skatteinntekter. Inntektsutjevningen har derfor en sluttfinansiering gjennom et likt trekk pr.
innbygger for alle kommunene. Argumentasjonen for å ikke utjevne skatteinntektene fullt ut
er knyttet til at inntektene bør ha lokal forankring, som et insitament for velferds- og
næringsutvikling i den enkelte kommune. Dette medfører imidlertid et ulikt inntektsnivå fra
kommunen til kommune alt etter hvor skattsvak eller skattesterk kommuner er, noe som igjen
medfører ulikt velferdstilbud.

En enklere og mer tydelig måte å sikre alle innbyggerne i landet et likeverdig tjenestetilbud
på, er etter Fylkesmannens syn å gå over til en modell med symmetrisk utjevning av
skatteinntektene. Fylkesmannens anbefaling er at inntektsutjevningen blir selvfinansierende
ved at kommuner med høyere skatteinntekter enn gjennomsnittet trekkes tilsvarende det som
overføres til kommuner med lavere skatteinntekter. Alle kommuner får derved den samme
økonomiske effekten av å øke skattegrunnlaget, samtidig som alle kommuner også får det
samme økonomiske sikkerhetsnettet i form av kompensasjon for en lokal skatteinntektssvikt.
Ved siden av at inntektssystemet skal legge de økonomiske forutsetningene for et likeverdig
tjenestetilbud, er det viktig at innbyggerne opplever stabilitet i tjenestetilbudet. Samtidig
beholder man noe av insitamentet for næringsutvikling idet skattesterke kommuner tross alt
beholder noe av merskatteinntektene.

Av hovedkomponentene i inntektssystemet utgjør skatteinntektene om lag 3/, mens
innbyggertilskuddet utgjør'/. En så beskjeden finansiering gjennom innbyggertilskuddet
bygger ikke opp under den overordnede målsettingen om å skape økonomisk grunnlag for et
likeverdig velferdstilbud i landet og krever derfor en betydelig utjevning av skatteinntektene.
Dersom man øker innbyggertilskuddet på bekostning av skatteinntektene, øker de
økonomiske forutsetningene for at innbyggerne kan få et likeverdig velferdstilbud. Dette
medfører ingen endring i samlet beskatning, men bare en omfordeling for kommunene fra
skatt til rammetilskudd innenfor den samme inntektsrammen. Staten får økt sin andel av
skatteinntektene, og denne økningen gis tilbake til kommunene som økt rammetilskudd.

Dersom skatteinntektene skal utgjøre om lag 50 prosent av kommunesektorens inntekter og
innbyggertilskuddet kun skal finansiere om lag '/ av utgiftsbehovet, mener Fylkesmannen at
inntektsutjevningen bør legges om til en ren symmetrisk modell med en kompensasjonsgrad
og trekkprosent på minst 80 prosent. Da kan flertallet av innbyggerne i landet forvente å få et
noe bedre velferdstilbud.

3. Selska  sskatten som kommunal skatt
Skatt fra etterskuddspliktige, også kalt selskapsskatt, er i hovedsak skatt fra aksjeselskaper,
men også sparebanker, gjensidige forsikringsselskaper, samvirkeforetak med videre.
Fordeling av selskapsskatten fra virksomheter med ansatte i mer enn en kommune foretas
etter at likningen er foretatt. Det tas utgangspunkt i utliknet skatt for selskapet. Skatten
fordeles i forhold til antall arbeidsplasser pr. kommune i henhold til arbeidstaker-
arbeidsgiverregisteret.
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Fra 2005 ble en andel av selskapsskatten gjeninnført som en kommunal skatteinntekt.
Gjeninnføring av selskapsskatt er ingen tilleggsinntekt for kommunesektoren. Selskapsskatten
ble innført på bekostning av skatt fra forskuddspliktige skattytere og reduksjon i ramme-
tilskuddet. Selv om dagens fordeling av selskapsskatten tar utgangspunkt i lokaliseringen av
arbeidsplassene i den enkelte virksomhet, er det store inntektsforskjeller for denne
inntektskilden mellom kommunene.

Selskapsskatten varierer mye fra ett år til ett annet. Dette skyldes både skatteplanlegging og at
selskapsskatten er konjunkturavhengig. For å gi en stabil samlet ramme for kommunenes frie
inntekter blir skatt fra selskaper avregnet mot skatt fra personlige skattytere i statsbudsjettet.

Av hensyn til et likeverdig velferdstilbud bør skattegrunnlaget være jevnest mulig, mens
selskapsskatten er ujevnt fordelt på kommunene. Dette taler for at selskapsskatten, i tråd med
Sørheim-utvalgets forslag, igjen gjøres om til en ren statsskatt og at kommunene kompenseres
for dette gjennom en økning i skatt fra forskuddspliktige skattytere og/eller en økning i
innbyggertilskuddet. Samtidig innser Fylkesmannen viktigheten av at staten gir kommunene
gode incitament for å stimulere til næringsutvikling. Et viktig argument for tilbakeføring av
en andel av selskapsskatten var at dette skal gi lokalpolitikere ineentiver til å drive nærings-
utvikling. Vår erfaring er at tilrettelegging for etablering av nye, og sikring av eksisterende
arbeidsplasser, har høy prioritet blant lokale folkevalgte. Arbeidsplasser nær bosted er et
velferdsgode for innbyggerne fordi disponibel fritid har stor verdi, samtidig som et variert
arbeidstilbud gir valgmuligheter for innbyggerne og livskraftige lokalsamfunn. Dette gjør at
innsats for næringsutvikling har høy lokalpolitisk prioritet.

Fylkesmannen mener at hovedfokus må ligge på å sikre et likeverdig velferdstilbud overalt i
landet og dette taler for at skattegrunnlaget utjevnes mest mulig. Dette får man vanskelig til
med å beholde selskapsskatten som er svært ulikt fordelt mellom kommunene. Derfor støttes
Sørheim-utvalgets forslag på dette punkt. Samtidig må utjevningen av formues- og
inntektsskatten ikke gå så langt at incitamentet til å drive næringsutvikling forsvinner.

4. Re ional olitisk be runnede tilskudd innen or inntektss steraet
Utvalgets flertall forslår at dagens regionalpolitiske tilskudd i inntektssystemet samles til ett
nytt distriktspolitisk tilskudd. Kriteriene for fordeling av det nye tilskuddet kobles til det
distriktspolitiske virkeområdet som ligger til grunn for den øvrige distriktspolitikken. Et nytt
distriktspolitisk tilskudd skal brukes til å sette kommuner som sliter med fraflytting og dårlige
levevilkår, i stand til å gi et bedre utbygd tjenestetilbud til innbyggerne enn "gjennomsnitts-
kommunen", for om mulig å demme opp for ytterligere fraflytting. Innenfor det distrikts-
politiske tilskuddet ønsker utvalget å prioritere kommunene i Nord-Norge spesielt. En
prioritering av Nordområdene innenfor inntektssystemet er viktig for at kommunene i dette
området skal være i stand til å forvalte landsdelens naturressurser på en god måte, samt å
hevde Norges interesser i Nordområdene.

Fylkesmannen har foran vist at utvalgets gode intensjon og den faktiske virkningen av
utvalgets forslag er motstridende idet Troms- kommunene sett under ett, får redusert sine
inntekter med 73 mill. kroner ved at man fjerner Nord-Norge tilskuddet og regiontilskuddet
og erstatter dette med et nytt distriktstilskudd. Disse pengene overføres til sørnorske
distriktskommuner.
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I tabellen under er den isolerte effekten av omfordeling av de distriktspolitiske tilskuddene,
fordelt etter kommunenes befolkningsstørrelse og geografisk tilhørighet. For kommunene i
Midt- og Sør-Troms er omfordelingseffektene dramatiske idet samlet blir 150 millioner
kroner omfordelt fra disse kommunene i forhold til dagens tilskuddsordning. Kmmuner med
under 3 200 innbyggere i Midt- og Sør-Troms må gi fra seg i gjennomsnitt 1 557 kroner pr
innbygger. Det er disse kommunene som også sliter mest med befolkningsnedgang.

Omfordelin etter kommunestørrelse

Kroner pr
Midt- o Sør-Troms Mill. kr innb er

3 200 innbyggere -28 -1 557
3 201-6 000 innbyggere -3 -264
6 001-9 000 innbyggere -5 -680
9 001-21 000 innbyggere -11 -966
2101- -104 -1 216

T t l 151o a t -

Kroner pr
Nord-Troms Mill. kr innb er

3 200 innbyggere 59 4 195
3 201-6 000 innby gere 18 3 831
Totalt 77

Sørheim-utvalget foreslår at kommunene i Nord-Troms i tiltakssonen får samme satser som
Finnmarkskommunene. Sonen utvides til å omfatte Karlsøy kommunen, som far en positiv
effekt av endringsforslaget. Dette betyr en merfordeling til disse kommunene på 77 millioner
kr.

Det er i og for seg mange grunner til at kommunene i tiltakssonen både i Nord-Troms og
Finnmark bør likebehandles ut fra samme kriteria, Nord-Troms-kommunene har på mange
måter de samme strukturelle utfordringene som kommuner i Finnmark. De samme forholdene
gjelder for øvrig for kommunene Berg og Torsken på yttersida av Senja, men disse vil ikke
nyte godt av virkemiddelordningene. Fylkesmannen vil, ut fra hensynet til den negative
virkningen endringsforslaget vil få for flertallet av Troms-kommunene, vanskelig kunne støtte
forslagene til Sørheim-utvalget på dette punkt. En slik dramatisk omfordeling av kommune-
rammen vil forringe tjenestetilbudet i utsatte distriktskommuner og undergrave regional-
politiske målsettinger som det er bred enighet om. Intektsgarantiordningen fanger bare delvis
opp omfordelingsvirkningen.

5. Behovet  or e ne tilskudd  til vekst- o ra ttin skommuner
Sørheim-utvalget ble i mandatet bedt om å vurdere om det skal tas spesielle hensyn til
kommuner med sterk vekst eller fraflytting. Utvalget har konkludert med at det bør tas
hensyn til kommuner med sterk vekst. Fylkesmannen finner det er imidlertid overraskende at
utvalget overhodet ikke drøfter kommuner med sterk fraflytting. Her mener man åpenbart at
inntektsgarantien skal gjøre nytten fullt ut. Vår erfaring med fylkets mange små kommuner
med stor befolkningsnedgang, gjør at denne antagelsen trekkes i tvil. Troms har de siste ti
årene 11 småkommuner hvor gjennomsnittlig årlig reduksjon i befolkningen er på over 1
prosent og for to av disse er den årlige reduksjonen på 2 prosent. Samtlige av disse
kommunene har stort landareal sammenlignet med en typisk Østlandskommune, kombinert
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med spredt bosetting eller er øy - kommuner bestående av flere befolkede øyer. En så stor
årlig befolkningsreduksjon det her er tale om, gjør det, på grunn av geografiske, topografiske
og klimamessige forhold, svært vanskelig å kontinuerlig tilpasse tjenestetilbudet til lavere
inntekter. Til slutt er det umulig å kutte mer uten at det går ut over den minstestandard
særlovgivningen for mange tjenester stiller krav om. Fylkesmannen har da også måttet bruke
betydelige skjønnsmidler til disse kommunene for å dempe virkningene av inntekts-
reduksjonene som følger med nedgangen i folketallet. Når Sørheim-utvalget i tillegg foreslår
å redusere fylkesmennenes skjønnspott uten at man erstatter dette med en kompensasjons-
ordning for kommuner med stor befolkningsreduksjon, blir disse kommunen de store taperne.

Eiendomsskatt inngår ikke i grunnlaget for omfordeling av inntekt i overføringssystemet.
Eiendomsskatt inngår like fullt i kommunenes frie inntekter, de inntekter som kommunene i
prinsippet skal kunne disponere etter egne prioriteringer. Flere kommuner, også kommuner
med befolkningsnedgang i distriktene, har i den senere tid ut fra redusert handlefrihet i det
ordinære inntektsgrunnlaget sett seg nødt til å innføre eiendomsskatt innkrevd fra kommunens
egne selskaper og innbyggere. Med unntak av Trondheim og enkelte andre kommuner, særlig
de med naturlige skatteobjekter i større verker og bruk, har øvrige vekstkommuner i liten grad
valgt å "snu alle steiner" i så henseende. Inntektspotensialet fra eiendomsskatt i Oslo
kommune er anslått til i størrelsesorden 1,2 milliarder kroner. Innbyggertallet i andre
vekstkommuner uten eiendomsskatt som kommer inn under kriteriene for veksttilskudd i
utvalgets forslag, summerer seg til nær halvparten av Oslos befolkning. Et grovt estimat på
samlet inntektspotensial i disse vekstkommunene basert på en proporsjonalitetsbetraktning vil
da være i størrelsesorden 1,8 milliarder kroner (Estimatet er gjort av Norut Alta).

Fylkesmannens konklusjon kan ut fra dette vanskelig støtte et ensidig veksttilskudd uten at
det samtidig etableres en ordning for kommuner med stor befolkningsreduksjon.

6. Størrelsen  å skønnsrammen innen or inntektss stemei
Basisskjønnspotten for Troms, som er den delen av skjønnsmidlene som fylkesmannen
fordeler, er redusert fra 110 mill. kroner i 2001 til 64 mill. kroner i 2008, d.v.s. en tilnærmet
halvering på åtte år. Sørheim-utvalgets forslag innebærer at tilnærmet halvparten av basis-
skjønnpotten i 2008 vil bli brukt til å delfinansiere inntektsgarantiordningen og distrikts-
tilskuddet.

Hensikten med skjønnstilskuddet har til nå vært å ivareta en rekke forhold som ikke fanges
opp gjennom utgiftsutjevningen. Fylkesmennene er delegert ansvar for forvaltning og
fordeling av skjønnsmidlene ut fra  sin kunnskap om lokale forhold og er gjennom
retningslinjene for skjønnstildelingen bl.a. pålagt å ta hensyn til og støtte opp under

• kommuner med midlertidige problem
• kommuner med permanente problemer
• kommuner med svak skatteutvikling
• kommuner som mister eller får redusert regionaltilskudd som følge av endring i

befolkning og nivå på skatteinntektene
• kommuner med utgiftskrevende forhold som kommunene selv ikke kan påvirke og

som ikke fanges opp gjennom inntektssystemet, for eksempel særskilte
miljøutfordringer

• kommuner med særskilte behov knyttet til rus/psykiatri/ressurskrevende brukere
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• kommuner med store utbyggingsoppgaver som følge av statlige pålegg
• kommuner som blir påført klart utilsiktede utgifter som følge av nye reformer
• kommuner med særlige økonomiske problem (ROBEK kommuner)
• støtte til utviklingsprosjekter

Dette illustrerer at det er mange forhold som kostnadsnøkler og vekter i en modell for utgifts-
og inntektsutjevning ikke fanger opp. Behov for et "sikkerhetsnett " i form av skjønnsmidler
er derfor til stede og er stort, iallfall for Troms kommunenes vedkommende.

Fordeling av skjønnsmidlene ivaretas av Fylkesmennene som har lang erfaring i å utøve og
ivareta denne oppgaven. Når skjønnsmidlene foreslås redusert, vil det gi reduserte muligheter
til å kompensere for ekstraordinære forhold i kommunene.

Sørheim - utvalgets forslag innebærer som nevnt tidligere, en tilnærmet  halvering av
skjønnsrammen for Troms. Utvalget stoler her på at det sikkerhetsnett som ligger i den
foreslåtte inntektsgarantiordningen skal fange opp problemkommunene. Vår erfaring derimot,
tilsier at et inntektssystem basert på makroøkonomiske betraktninger og fordeling etter
objektive kriterier aldri fullt og helt vil kunne fange opp spesielle lokale og ekstra ressurs-
krevende forhold rundt om i kommunene. Uten et sikkerhetsnett i form av skjønnsmidler som
monner, ville mange småkommuner med befolkningsreduksjon fort kunne komme i
uoverskuelige problem som vanskelig kan rettes opp igjen. Fylkesmannen mener, på
bakgrunn av dette, at størrelsen på skjønnsrammen bør revurderes.

7. Ordnin en med o daterin av be olknin stall i ut i tsut'evnin en
Fylkesmannen støtter Sørheim-utvalget på dette punkt, da avvikling av ordningen med
oppdaterte befolkningstall medfører en forenkling av inntektssystemet og gir større
forutsigbarhet for kommnunene. Det nye forslaget innebærer at beregning av
innbyggertilskudd og utgiftsutjevning baseres på innbyggertallet pr 1. juli, mot 1. januar i
budsjettåret i dagens ordning.

8. Behovet or over an sordnin er i inntektss steinet
Fylkesmannen ser det som positivt at dagens meget uoversiktlige overgangsordning fjernes og
erstattes av inntektsgarantiordningen. Dette vil forenkle inntektssystemet betydelig og gi et
bedre sikkerhetsnett for kommuner med store endringer i befolkningssammensetning og som
derfor far et lavere beregnet utgiftsbehov.

ed vennli hilsen

Svein Ludvigsen
fylkesmann

alvar Sven sen
seniorrådgiver


