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MELDING OM POLITISK VEDTAK - HØRING - SØRHEIMUTVALGET -
INNTEKTSSYSTEMET FOR KOMMUNENE

Fra møtet i Kommunestyret den 21.01.2008, saksnr 0002/08.

De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak:
Kommunestyret slutter seg til de vurderinger som fremkommer i saksutredningen og i
utredningen fra Norut vedrørende forslag til endring av distriktspolitisk begrunnede tilskudd i
kommuneoverføringene.

Kommunestyret presiserer i tillegg følgende:
• Forslagene til Sørheim-utvalget om å samle Regionaltilskuddet

(Småkommunetilskuddet), Nord-Norge tilskuddet og deler av skjønnsmidlene i nytt
distriktspolitisk tilskudd må ikke iverksettes.

• En slik dramatisk omfordeling av kommunerammen vil måtte forringe tjenestetilbudet i
utsatte distriktskommuner og undergrave distrikts- og regionalpolitiske målsettinger
som det er bred enighet om.

• Kommunene i tiltakssonen i Nord-Troms foreslås i fordelingen av det nye
distriktspolitiske tilskuddet å få samme status som Finnmarkskommunene. Dette er et
krav Nord-Troms kommunene har fremmet lenge. Det er ikke behov for ett nytt
distriktspolitisk tilskudd for å gjøre dette. Det vil være bedre og ha langt mindre
omfordelings effekter at kommunene i tiltakssonen for Nord-Troms behandles som
Finnmarkskommunene også når det gjelder Nord-Norge tilskuddet.

• Gratangen kommunestyre måtte i forbindelse med budsjettbehandlingen for perioden
2008 - 2011 kutte 5,5 % av budsjettes ramme for å komme i balanse. Av
Sørheimutvalgets forslag vil Gratangen kommune tape ytterligere kr. 3 289,- pr.
innbygger, eller totalt kr. 3 275 595,- pr. år. Gratangen kommunestyre ber om at det
foretas omprioriteringer slik at små kommuner gjennom inntekssystemest gis en reell
mulighet til å innfri de krav som settes til et nivå og kvalitet på tjenensteproduksjon fra
sentrale myndigheter og innbyggerne.

Selv med dagens inntektssystem er det en bekymringsfull utvikling i de fleste
Tromskomumunene, med stor fraflytting, anstrengt kommuneøkonomi og store utfordringer i
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forhold til de generelle levekårene. Dersom det er et nasjonalt mål at folketallet i Troms skal
holdes på dagens nivå er det avgjørende at kommunenes økonomi ikke svekkes.
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