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SVAR - INNTEKTSSYSTEMET FOR KOMMUNENE - SØRHEIMUTVALGET - HØRING

Vi viser til brev frå KS med anmodning om uttalelse til SØrheimutvalget sitt forslag til
endringer i intektssystemet.

Som innspill til KS sin videre behandling vil vi gi en begrenset uttalelse til noen av de
aktuelle forslagene. Vi vil evt komme tilbake med en fyldigere uttalelse seinere direkte til
departementet.

1. Rammetilskuddets sammensetning - forholdet  mellom utgiftsutjevning og
innbyggertilskudd.

Gol kommune ser det som helt sentralt at rammetilskuddets sammensetning ikke endres slik
at den utgiftsutjevnende delen svekkes. Rammetilskuddet må utformes slik at det i størst
mulig grad fanger opp lokale utfordringer i tjenesteytingen. Det bør derfor heller vurderes å
knytte en større del av rammetilskuddet til denne delen enn det motsatte slik enkelte har
foreslått.

2. Skjonnsmiddelrammen

Gol kommune er ikke enig i forslaget om redusere skjønnsmidlene slik utvalget foreslår.
Tilskuddet har vist seg som et verdifult supplement til de øvrige elementene i finansieringaen
av kommunenes tjenester i situasjoner der disse elementene ikke fanger opp spesielle lokale
utfordringer.
Vi har vært gjennom mange betydelige endringer i kommunenes finansieringsordninger dc
siste 20 årene. For Gol sin del har vi i de fleste tilfellene kommet ut med tap. Dette gjelder
både for utformingen av rammetilskuddet og for endel øremerket finansiering. Endringen i
tilskuddet til ressurskrevende brukere for inneværende år er et eksmpel på dette.
Vår erfaring er at hverken de generelle eller de øremerka tilkuddsordningene alltid klarer å
fange opp alle lokale forhold godt nok.
Vi ser det som viktig at denne ordningen beholdes, minst på det nivået man har i dag.
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3. Inntektsutjevningen

Gol kommune vil ikke støtte forslaget om å øke inntektsutjevningen frå 55% til 60%.
Vi mener en heller burde se på endringer som stimulerer til etablering av arbeidsplasser i
lokalsamfunnet enn det motsatte.

Gol kommune ser det som viktig at ikke en større del av skatteinntektene omfattes av denne
utjevningen. Dersom denne økes frå dagens 55% i tillegg til at selskapsskatten tilbakeføres
som Statsskatt incentivene for lokal næringsutvikling svekkes. Dette ser vi som uheldig.

4. Selskapsskatten

Gol kommune ønsker å beholde selskapsskatten som kommunal skatt.
Kommunal selskapsskatt vil etter vår mening være et positivt incitament til lokal
næringsutvikling.
Endringen av selskapsskatten fra 2005 er en av de få endringene i overføringssytemet de
siste 20 årene som har slått positivt ut for Gol. Vi ser det som beklagelig at denne evt
reverseres.
Dersom dette likevel skjer bør kompensasjonen gjøres ved å legge en tilsvarende økning på
formues- og inntektsskatten for kommunene.

Med hilsen

Hege Mørk
rådmann

Svein Thorsnes
økonomisjef
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