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Fra møtet i Formannskapet den 21.01.2008, saksnr 5/08.

Det underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak:

Høringsuttalelse fra Hol kommune på Sørheimutvalgets rapport med forslag til
forbedring av overføringssystemet for kommunen:

Y Det er uheldig at Sørheimutvalgets mandat ikke omfattet kostnadsnøklene. og
utgiftsutjevningen. Forutsetter derfor at KRD i sin gjennomgang gir full
utjevning av kostnadsulemper for de sentrale velferdstjenestene. Kommunene
som samfunnsutviklere, turist og reiselivskommuner samt hyttekommuner er
ikke ivaretatt godt nok i utgiftsutjevningen.

Y Skattens andel av kommunens inntekter bør ligge rundt 50 prosent. Hensynet til
lokal forankring og lokaldemokrati er viktig. Kommunenes skatteinntekter utgjør
en stor andel av kommunenes samlede inntekter og det er uheldig med en
kommunal sektor som i større grad er avhengig av statlige overføringer.

y Dagens symmetriske inntektsutjevning på 55 prosent opprettholdes/vurderes i
forhold til nye kostnadsnøkler.

  Støtter utvalgets anbefaling om å fjerne selskapsskatten som kommunal inntekt.
Kommunene kompenseres fullt ut for bortfall av selskapsskatten ved at
kommunenes andel av skatt fra personlige skattytere økes.

> Støtter utvalgets anbefaling om å samle regionalpolitiske tiltak i ett

distriktspolitisk tilskudd og koble det til det distriktspolitiske
virkemiddelområdet.

> Opprettholde oppdatering av innbyggertallet ved at både fordeling av
innbyggertilskudd og utgifts- inntektsutjevningen baseres på innbyggertall pr. 1.
januar i budsjettåret.
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Kommuner som taper på oppdaterte befolkningstall skal fa kompensert dette
gjennom en sentral avsetning og fordeling i skjønnsmiddelrammen. Dette
fordeles samtidig med omfordelingen av rammetilskuddet.

5 Støtter utvalgets anbefaling om en opprydding i skjønnsmiddelrammen.
Kompensere kommunene for spesielle lokale forhold som ikke fanges opp i
utgiftsutjevningen i inntektssystemet.

r Den økonomiske rammen for 2009 økes reelt sa mye at det kan innføres

kompensasjonsordninger til kommuner som får inntektsrammen redusert i
vesentlig omfang som følge av endringene i inntektssystemet.
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