
Halsa kommune
Rådmannen

Det Kgl .Kommunale- og Regionaldepartement
Pb 8030 Dep

0030 Oslo

Deres ref- Var ref  Saksbehandler Dato
2008/108-4 Børje Alander 28.01.2008

Høringsuttalelse -  Sorheimutvalget -  inntektssystemet for kommunene

Vi viser til brev av 15.11.2007, fra Kommunenes Sentralforbund (KS), vedrørende høringssvar
på rapporten fra Sørheim-utvalget.

Halsa kommunestyre behandlet saken i møte 25.01.2008, som sak 6/08, der følgende vedtak ble
fattet:

Uttale fra Halsa kommune på Sørheim utvalgets innstilling på inntektssystemet

Innledningsvis vil Halsa kommune påpeke at kommunene ikke har fått en tilsvarende vekst som i
norsk økonomi de siste årene, jfr. statistikk fra SSB. Dette svekker kommunene sine
forutsetninger for å opprettholde og videreutvikle et godt kommunalt jenestetilbud på viktige
samfunnsområder.

Vi ber departementet om å se i sammenheng virkningen av en del endringer utover
Sørheimutvalget sine forslag, og som er viktige for kommunene. Dette gjelder for eksempel
endring i momskompensasjon, refusjon for ressurskrevende brukere og endring i kostnadsnøkler.

Den økonomiske rammen for 2009 må økes reelt så mye at det kan innføres
kompensasjonsordninger til kommuner som får inntektsrammen redusert i vesentlig omfang som
følge av endringene i inntektssystemet.

1. Halsa kommune mener, i likhet med Sørheim-utvalget, at skattens andel av kommunens
inntekter bør ligge på rundt 50 %.

2. Vi mener at hovedspørsmålet er skatten jevningen, og at det er behov for  en betydelig
økning i skatteutjevningen ut over mindretallets forslag  til utjevningsmodell.
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3. Vi støtter anbefaling om at selskapsskatten fjernes som kommunal inntekt.
Inntektsbortfallet kompenseres ved at kommunenes andel av skatt fra personlige
skattytere økes.

4. Vi støtter utvalgets anbefaling om å samle regionalpolitiske tiltak i ett distriktspolitisk
tilskudd og at det distriktspolitiske tilskuddet kobles til det distriktspolitiske
virkemiddelområdet.

5. Vi støtter Sørheim utvalgets anbefaling om bruk av innbyggertallet per 1. juli året forut
for budsjettåret i forhold til beregning av rammetilskudd. Beregning av den løpende
inntektsu jevningen baseres på innbyggertall pr. 1. januar i budsjettåret. Vi støtter ikke
utval ets anbe alin om et e et veksttilskudd.

6. Vi støtter utvalgets anbefaling om en opprydding i skjønnsmiddelrammen Vi støtter
Sørheim utvalgets anbefaling om at dagens overgangsordning erstattes av en
inntektsgarantiordning som skjermer kommunene mot endring i rammetilskuddet som_er
kr. 300,- lavere regnet per innbygger enn den generelle endringen i rammetilskuddet på
landsbasis.

Bakgrunn:

Kommunene har en helt sentral rolle som leverandør av grunnleggende nasjonale
velferdstjenester som utgjør grunnpilarene i den norske velferdsmodellen. Undervisning,  helse-
og omsorgs jenester utgjør hovedtyngden av kommunenes tjenesteområder og betraktes som så
grunnleggende for innbyggernes livskvalitet at et likeverdig tjenestetilbud på disse områdene er
nødvendig for å oppnå en rimelig u jevning av levekårene.

Med hilsen

Børje Alander
rådmann
7155 9611
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