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Kommunal og regionaldepartementet - Rapport "Forslag til forbedring av overføringssystemet for
kommunene."

"Forslag til forbedring av overføringssystemet for kommunene, heretter kalt Sørheimutvalget, har
levert sin innstilling. Dersom flertallsinnstilingen skulle bli resultatet vil det bety en svekkelse av
Finnmarks kommunenes økonomi.

Utvalgets mandat er begrenset til kun deler av inntektssystemets elementer. Det er en svakhet ved
gjennomgangen, og betyr i praksis at utvalgets forslag vil omjbrdele fra enkelte
kommuner/fylker/landsdeler til andre kommuner/fylker/landsdeler, Det foreslås en overføring av
midler fra nord til syd i Norge, hvor Finnmarkprosentmessig taper mest.

Gamvik kommune ser helt klart at også andre kommuner enn de som er lokalisert i Nord-Norge sliter
med kommuneøkonomi, fraflytting og typiske distriktsrelaterte utfordringer. Nasjonen Norge bør ta et
loll for å utjevne forskjeller i kommune-Norge gjennom å tilføre 'friske " penger rettet mot de
områder som behøver det, ikke gjennom omfordeling og svekking av enkeltkommuner og den nord-
norske landsdel.

Både sterk vekst og stor befolkningsnedgang er krevende og utfordrende for de kommuner som
rammes av dette. Utvalget hadde som oppgave i sitt mandat å berøre begge disse problemområder.
Det synes som utvalget i størst grad har konsentrert seg om vekstkommunenes utfordringer.

Temaet knyttet til hefblkningsreduksjon belyses i mindre grad og har ikke fått kompenserende tiltak
som kan redusere problemene for disse kommunene. Dette er en svakhet i Sorheimutvalgets rapport.

Svært mange kommuner i Finnmark er inne i store strukturelle endringer knyttet til kraftig nedgang i
folketallel.

Fra 1985 har Hasvik kommune mistet 43,3 % av sin befolkning, Loppa kommune 40,8 %, Måsøy 37, 7,2
%, Gamvik 33,3 % og Vardø 32,1 %.

Disse tallene illustrerer at det er befolkningsreduksjon som er utfordringen i Finnmark, ikke økt vekst.

Sørheimutvalget  foreslår at Nord-Troms  kommunene innlemmes i samme sone som
Finnmarkskommunene. Dette vil styrke Nord-Troms  kommunene økonomisk.  Gamvik kommune gir sin
tilslutning  til forslaget.
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Resultatet av en gjennomføring av flertallsinnstillingen slik den foreligger for Finnmark fylke vil
være at finnmarkskommunene vil få over  111 millioner kroner mindre i rammeoverføringer fra
staten pr år.

Gamvik kommune er også meget bekymret for resultatet  ved at skjøns midlene er foreslått  redusert
så kraftig.  Dette  betyr  at mulighetene for å bruke  skjønn også blir kraftig  redusert.  Dette vil gjøre
det vanskelig å mote spesielle utfordringer  som kan oppstå i kommunene.

Vi ber derfor  om at skjønsmidlene ikke blir redusert.

For alle kommunene i Finnmark vil det bety en betydelig svekkelse av kommunal tjenesteyting. Mange
av de tilbud som i dag ytes kan ikke reduseres pga.. de er regulert i lovverket. Kommunene må vurdere
omfor eksempel. det skal tilbys legetjenester da det i arbeidsmiljøloven er klare begrensninger hvor
lenge en lege kan være på vakt. Dette medfører. for kommuner, som ikke kan ha legevaktsamarbeid, at
det må være ansatt 3 leger får å tilby legevakt.

Regjeringen har i sitt framlegg om nordområdene skissert en sterk satsing på nordområdene på et
bredt felt, både mht positiv forsterking av levekår, miljøutfordringer, energipotensiale, strategisk
beliggenhet, demografisk utvikling, infrastruktur, forsvar, kunnskapsoppbygging i regionen, styrking
av helse - og utdanning, forskning, urfolksperspektivet, folk-til;folk-samarbeid idrett og
kulturutveksling.

Norsk nordområdepolitikk,fokuserer på å benytte denne mulighetens region i større grad, til det beste
for regionen og nasjonen.

Det vå er or vir e mot såri- ensikt å svekke-Wornmuneåkonornåen T Finnmark.

Staten bor derfor i  sitt inntektssystem innføre et nytt kriterium som følger  opp intensjonen kalt
nordområdetilskudd.

Dette tilskuddet kan målrettes mer direktefor å oppfylle regjeringens politikk. Et nytt tilskudd må i sin
helhet basere seg på friske penger og ikke være et resultat av omfordeling som vil svekke andre deler
av landet, slik som Sørheimutvalgets forslag i relaliteten er.

Nordområdetilskuddet kan graderes innad i Nord-Norge, ikke ulikt dagens Nord-Norge tilskudd.

Nordområdetilskuddet kan målrettes utelukkende positivt, for å styrke og utvikle nordområdene.

På den måten kan en både forbedre den totale kommuneøkonomien i Norge, samt stimulere
nordområdepolitikken.

Meci vennlig hilsen

l  L-

Marius Nilsen
Ordfører
e-post : marius.nilsen@gamvik.kommune.no

08/00003-047 Side 2 av 2


