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Høring -  Forslag forbedring overføringssystemet til kommunene

Oversender referat fra Hattfjelldal Formannskap -  Møte 06 .02.2008  -  F-sak 004/08

Referat 5:  HØRING  -  FORSLAG FORBEDRING  OVERFØRINGSSYSTEMET TIL
KOMMUNENE.

Formannskapet vedtok slik merknad:
Hattijelidal formannskap avgir på vegne av Hattfjelldal kommune slik høringsuttalelse
til Sørheimutvalgets  " Forslag til forbedring av overføringssystemet for kommunene":

Skatteandel:  Hattfjelldal er enig i at skatteandelen av kommunens samlede inntekter bør være
høyest mulig.  Hattfjelldal kommune er en skattesvak kommune,  og er derfor avhengig av at
inntekts-utjevningen opprettholdes for å kompensere for det lave skattenivået.

Inntektsufevnin en: En er enig i utvalgets forslag om å øke den symmetriske delen av
inntektsutjevningen fra 55 til 60% da dette vil ha positiv virkning for skattesvake kommuner,

Selskapsskatt:  Hattfjelldal kommune støtter utvalgets forslag om å fjerne selskapsskatten som
kommunal inntekt og kompensere dette ved å øke kommunens andel av skatt fra personlige
skatteytere,  samt øke overføringene.

Distrikts olitiske tilskudd:  Hattfjelldal kommune er uenig i forslaget til nytt distriktspolitisk
tilskudd og kan ikke se at omleggingen er i tråd med målsettingen om et likeverdig
tjenestetilbud,  eller at det kan bidra til å opprettholde bosettingsmønsteret i landet.  Begge deler
er avhengig av at kommunene i distrikts-Norge ikke får et svekket inntektsfundament.

Befolknin so daterin o vekst:  Hattfjelldal kommune er enig i forslaget om at 1.  juli året før
budsjettåret brukes som telledato for innbyggertilskuddet og utgiftsutjevningen.  Dette er et
viktig bidrag til økt forutsigbarhet i rammetilskuddet for kommunene.

Skjønnsmidler:  Hattfjelldal kommune er enig i utvalgets forslag,  men vil påpeke at det er viktig å
ha en tilstrekkelig stor skjønnspott tilbake,  som kan fange opp og kompensere for, uforutsette
utgifter og spesielle forhold utenfor de faste kriteriene i inntektssystemet.  Prosjektskjønn må
også videreføres.

Over an sordnin :  Hattfjelldal kommune ønsker en overgangsordning som vil gjøre en
nedgang i rammetilskuddet mer forutsigbart og enklere å håndtere i budsjettsammenheng.

Hattfelldal kommune vil videre  å  inn for føl ende:

Postadresse: O. T. Olsens vei 3 a Telefon: 75 18 48 00 Bank: 4530,05.00629
8690 HATTFJELLDAL Telefaks: 75 18 48 99 Org.nr.: 944716904

E-post: postchattfjelldal.kommune.no Intemett: www.hattfjelldal.kommune.no



Konsesjonsavgifter og eiendomsskatt må fortsatt være lokale inntekter.
Eiendomsskattegrunnlaget må vurderes utvidet til å omfatte jord-  og skogbrukseiendommer.
Basisfinansieringen av de store velferdsoppgavene må være sikret gjennom full utgiftsutjevning og en
omfattende inntektsutjevning.
Avstand innad i kommunen og avstand fra kommunen til regionale funksjoner må oppvurderes i
kostnadsnøklene.  Dette gjelder særlig hjemmebaserte omsorgstjenester,  avstand til skole/barnehage og
øvrige desentraliserte tjenester i kommuner med få innbyggere men med store geografiske avstander.
Kommunene må kompenseres for at de i økende grad må overta tyngre pasienter fra
spesialisthelsetjenesten ved rask utskrivning av pleietrengende pasienter fra sykehus.
Kompensasjon for ressurskrevende brukere over 67 år  -  ordningen må knyttes til behov og ikke til alder.
Ufrivillige kostnader må kompenseres fullt ut i utgiftsutjevningen.

Med hilsen

eyn Bråtn
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