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Høring  -  Sørheimsutvalget - Nytt  inntektssystem for kommunene

Sørheimutvalget ble nedsatt i desember 2006.  Utvalget leverte sin rapport Forslag til
forbedring  av overforingssystemet.for kommunene den 26.  oktober 2007.

Utvalgets mandat har vært å vurdere
1. skattens andel av kommunenes inntekter
2. nivå på og utforming av inntektsutjevningen
3. selskapsskatten som kommunal skatt
4. regionalpolitisk begrunnede tilskudd innenfor inntektssystemet
5. behovet for egne tilskudd til vekst- og fraflyttingskommuner
6. størrelsen på skjønnsrammen innenfor inntektssystemet
7. ordningen med oppdatering av befolkningstall i utgiftsutjevningen
8. behovet for overgangsordninger i inntektssystemet

Fylkesmannen i Vest-Agder  har kommentarer til følgende punkter:

5. Behovet for egne tilskudd til vekst- og fraflyttingskommuner
Fylkesmannen i Vest-Agder støtter utvalgets anbefaling om et eget tilskudd til vekst- og
fraflyttingskommuner.

Utvalget foreslår at kommuner som har en befolkningsøkning som er høyere enn det doble
av veksten på landsbasis i gjennomsnitt de siste tre årene, og som har lavere skatte-
inntekter enn 140 % av landsgjennomsnittet i samme periode, får et veksttilskudd.
Tilskuddet settes til 50.000 kr pr. nye innbygger utover vekstgrensen. Veksttilskuddet
finansieres ved å redusere skjønnsrammen med et like stort prosentvis trekk i fylkenes
skjønnsrammer.

Når det gjelder opprettelsen av et eget veksttilskudd registrer Fylkesmannen at flere
kommuner i fylket som har relativ sterk befolkningsvekst ikke vil motta kompensasjon
etter utvalgets beregninger basert på gjennomsnittlig folketall i en treårs periode. Vi
ønsker derfor at kriteriene for vekstkompensasjonen målrettes ytterligere.

9. Størrelsen på skjønnsrammen innenfor inntektssystemet
Utvalget anbefaler å redusere skjønnsrammen ved å overføre midler til det
distriktspolitiske tilskuddet, til veksttilskuddet og at kompensasjon for endringene i
inntektssystemet i perioden 2002 - 2006 legges til innbyggertilskuddet.
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Skjønnsmidlene skal etter dette kompensere for spesielle lokale forhold som
kostnadsnøklene ikke tar hensyn til, ekstraordinære hendelser som oppstår i løpet av
budsjettåret, bidra til utviklingsprosjekter, kompensere hyttekommuner som pga mange
fritidsboliger har ekstraordinære utgifter og gi bistand til kommuner med økonomisk
ubalanse.

Fylkesmannen i Vest-Agder støtter anbefalingen om å fjerne distriktspolitiske elementer
fra dagenes fylkesrammer. Fylkesrammene skal etter dette i prinsippet være like stor målt
i kroner pr innbygger. Etter utvalgets forslag til justering av rammene variere
fylkesrammene i 2006 etter trekk, fra 255 kr pr innbygger til 83 kr pr innbygger. Vest-
Agders skjønnsramme vil etter trekk utgjøre 111 kr pr innbygger. Sju fylker har fortsatt
over dobbelt så stor ramme målt i kr pr innbygger. Fylkesmannen ber om at
fylkesrammene justeres ytterligere slik at forskjellene målt i kr pr innbygger reduseres til
et minimum.

Fylkesmannen understreker også at rammen må være av en viss størrelse for at det skal
være mulig å innfri kravene som gis i departementets retningslinjer for tildeling av skjønn.
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