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Behandling:

Forslag fra Jan-Folke Sandnes til nytt pkt. 4:
De distriktspolitiske skjønnstilskudd har vært viktige i forbindelse med kommunale
omstillingsprosesser.
Det vil være viktig å få fram nye ordninger - økonomiske incentiver - for at
distriktskommunene skal evne å gjøre nødvendige strukturelle grep.

Følgende vedtak ble fattet:

Hamarøy formannskap vedtar den vedlagte høringsuttalelse til Sørheimutvalgets innstiilling.
m/nytt tilleggsforsalg vedr. pkt. 4 fra Jan-Folke Sandnes.

Saksutredning:

Bakgrunn:
Sørheimutvalgets innstilling ble lagt fram høsten 07. Kommunene har frist 28.1. d.å. for å
komme med høringsutspill.

Hamarøy kommunestyre vil i neste ordinære kommunestyre få en egen tematime med tidligere
ordfører i Steigen, Berit Woie Berg - som satt som medlem i Sørheimutvalget. Man forutsetter
at denne tematimen vil gi mulighet for oppdatering, debatt og refleksjon rundt forslaget fra
utvalget.

Saken er jo ikke ferdigbehandlet politisk ved utgangen av januar. Til tross for det - dersom
Hamarøy kommune skal komme med en uttalelse, må det skje i formannskapets januarmøte.

Rett utskrift.

Ellrid Eilertsen
sekretær

Postadresse:

8294 HAMARØY

Besøksadresse:
Oppeid  Telefon: 75 76 50 06
HAMARØY Telefaks: 75 76 51 39



Høringsuttalelse Sorheimutvalget
Forslag til høringsuttalelse til Sørheimutvalgets  innstilling  fra Hamarøy kommune -

behandlet i formannskapet 22.1.08.

Hamarøy kommune ser positivt på at det arbeides med forbedring av inntektssystemet, men
som representant for de kommuner som er dyre å drifte og med få muligheter til andre
inntekter, hadde man forhåpninger om å komme bedre ut enn dagens ordning i det fremtidige
inntektssystemet. Hamarøy kommune er imidlertid blant de kommunene som totalt sett, over
tid, er blant de kommunene som kommer ut i minus med den omleggingen som
Sørheimutvalget legger opp til, og det er svært skuffende.

Hamarøy formannskap vil ellers komme med følgende kommentarer:

INGAR
Hamarøy kommune ser positivt på at det innføres en inntektsgaranti som gir bedre
forutsigbarhet i budsjetteringen,  og er fornøyd med å tilbakejustere folketallet for
utgiftsutjevningen til l.juli.

Inntektsutjevning
Hamarøy kommune er også fornøyd med at inntektsutjevningen blir høyere, selv om man
støtter mindretallets forslag om enda høyere u jevning. Når kommunesektoren skal
finansieres med ca.50 % skatteinntekter, må det være de samlede skatteinntektene som
utjevnes sterkere for å finansieres de felles velferdstjenestene i Norge. Formannskapet mener
at også skattesvake kommuner kan ha en aktiv tilrettelegging for næringslivet, mens mange
skattesterke kommunene har fått høye skatteinntekter som resultat av nasjonale prioriteringer
og investeringer. Det er ikke alltid skatteinngangen gjenspeiler lokal næringspolitikk.

Distrikts olitisk tilskudd o veksttilskudd.
Hamarøy kommune har forståelse for at det også er andre deler av landet som har
distriktspolitiske utfordringer og derfor bør omfattes av distriktspolitiske virkemidler, men
mener det er urimelig at utvidelsen av geografiske områder skal finansieres innenfor dagens
rammer. Det kan ikke være de minste kommunene i Nord-Norge som skal betale prisen for
omleggingen.

Skal Nord-Norge  tilskudd og regionaltilskudd,  samt skjønnsmidler med distriktspolitisk
begrunnelse,  erstattes av ETT distriktspolitisk  tilskudd må det finansieres med friske
penger og ikke bare  omfordeles innenfor dagens ramme.

En økning av ramma bør finansiere høyere satser til Nord-  Norge slik at
argumentasjonen om at Nord -Norge fortsatt prioriteres,  blir mer troverdig. Økningen
av ramma bør også dekke veksttilskuddet. Distriktspolitiske skjønnsmidler bør ikke
avvikles før en ser at omleggingen fungerer.



Selskapsskatten

Hamarøy kommune ser positivt på at den blir statlig og tilbakeføres kommunene gjennom
personbeskatning, men en bør få til et bredt forlik i Stortinget slik at ikke selskapsskatten går
inn og ut av inntektssystemet under skiftende regjeringer.

Ut iftsut'evnin en
Hamarøy kommune er kjent med at Sørheimutvalget ikke hadde mandat til å se på
utgiftsutjevningen, men at en departementsgruppe arbeider med kostnadsnøkkelen.
Hamarøy kommune vil understreke at dersom ikke merkostnadene til kommuner med
smådriftsulemper, avstand til marked, regionsenter, sykehus og flyplass, samt merutgifter for
nødvendige interkommunale tjenestetilbud, blir bedre ivaretatt enn gjennom dagens
kostnadsnøkkel,  må basistilskuddet til små kommuner under 3000 økes med 4-5 mill. Det
vil imøtekomme en bedre utgiftsutjevning for kommuner med folketallsnedgang og dyrere drift
pr. innbygger. Basistilskuddet har liten betydning for store vekstkommuner, men vil være en
reell styrking for de små kommunene.

Andre forhold som er vikti å å eke for Hamarø kommune:

1. Egne inntekter. Hamarøy kommune ønsker å ha mulighet til å innføre lokalt
skatteøye slik at man har reelle alternativer til eiendomsskatt for å skaffe egne
inntekter.

2. Arealbeskatning  av oppdrettsnæringen må snarests komme på plass, og denne må
være en ren kommunal inntekt på lik linje med eiendomsskatt og konsesjonskraft.

3. Lån til basistjenester. Det bør også settes av en generell ramme for lån med
rentekompensasjon til investeringer i basis jenester. I dagfølger gode
lånebetingelser gjerne statens prioritering, for eksempel barnehager, eller nå
sykehjemsplasser. Men lokalt kan behovet for investeringer til andre basis jenester
være mer nødvendig. Det er uheldig at staten setter dagsorden på hvilke
investeringer som skal gjøres lokalt. Kommunene må selv prioritere hvor behovet
er størst lokalt, enten det gjelder sykehjemsplasser, barnehager, skoler eller veier.
Gunstige lånebetingelser er viktig uansett hvilken basis jeneste som prioriteres
lokalt.

Utskrift sendes til:
• KS - Nordland, ks ks.nordland.no
• KS - sentralt, ks ks.no
• Kommunal - og regionaldept., pb 8112 Dep, 0032 Oslo
• Salten Regionråd, re ionradet salten.no


