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Rådmannen har redegjort for saken i skriv av 07.12.2007.

På vegne av Fremskrittspartiet fremmet Roger 1-lagen følgende alternative forslag til
vedtak:

Forholdet  mellom skatt og rammetilskudd i  finansieringen av kommunene: Utvalget
foreslår at skattens andel av totale inntekter bør ligge på rundt 50 prosent. Kristiansund
kommune støtter dette, men påpeker samtidig at andelen ikke bør  være lavere. En praksis der
staten endrer dette fra år til etter eget forgodtbefinnende og fratar kommunene større deler av
inntektene må opphøre.

Utjevning av skatteinntekter mellom kommunene: Utvalget foreslår å beholde dagens
system for inntektsutjevning, men øke den symmetriske inntektsutjevningen fra 55 til 60
prosent. Kristiansund kommune advarer mot denne endringen, fordi det vil frata kommunene
incentiver for å legge til rette for vekst og verdiskapning. Dessuten kan det peke mot en
avvikling av kommuneskatten.

Selskapsskatt: Flertallet i utvalget vil frata kommunene selskapsskatten. Kristiansund
kommune mener at en modell der kommunene får et eget selskapsskattøre samtidig som den
statlige selskapsskatten reduseres tilsvarende, er en bedre løsning. Utvalgets forslag vil ramme
kommunenes mulighet til å påvirke sine egne inntekter og reduserer kommunens incentiver til
å legge til rette for nyetableringer av bedrifter og arbeidsplasser.

Distriktspolitiske tilskudd i inntektssystemet: Utvalget foreslår ett nytt distriktspolitisk
tilskudd som erstatter dagens Nord-Norge-tilskudd, regionaltilskudd og den delen av
skjønnstilskudet som er regionalpolitisk begrunnet. Forslaget til nytt tilskudd omfatter flere
kommuner enn dagens ordninger, og fordeles etter en indeks med ulik vekting innen ulike
distriktspolitiske soner. Denne indeksen settes sammen på bakgrunn av skjønnsmessige
kriterier. Utvalgets flertall foreslår at 50 prosent av tilskuddet fordeles mellom kommunene
med likt beløp per innbygger, mens resten fordeles med likt beløp per kommune.

Kristiansund kommune mener at en modell der 70% av tilskuddet fordeles basert på
innbyggertall og 30% av tilskuddet fordeles mellom kommuner med likt beløp pr kommune,
er en bedre og mer rettferdig løsning.

Vekstkommunekompensasjon : Utvalget foreslår å avvikle oppdateringen av
innbyggertallene midt i budsjettåret, og foreslår til gjengjeld at det innføres en egen
vekstkompensasjon i inntektssystemet.



Kristiansund kommune støtter dette forslaget. Det vil bedre vekstkommunenes økonomi og
evne til å investere i nødvendig infrastruktur, og Kristiansund kommune støtter en slik
vekstkommunekompensasjon innenfor rammene av dagens system.

Skjønnsrammen: Utvalget foreslår å redusere den totale skjønnsramnen til kommunene, og
isteden fordele midlene etter objektive kriterier. Kristiansund kommune støtter dette forslaget.

Overgangsordning : Utvalget foreslår at dagens overgangsordning erstattes med en helhetlig
inntektsgaranti. Kristiansund kommune støtter dette forslaget.

Ved alternativ votering mellom innstilingen og Roger Hagens forslag, ble det avgitt 7
stemmer for innstillingen, mens 3 stemte for Hagens forslag.

I samsvar med rådmannens innstilling gjorde formannskapet, med 7 mot 3 stemmer, følgende

VEDTAK

Kristiansund kommune støtter Sørheim-utvalgets anbefalinger til endringer i
inntektssystemet slik disse fremkommer av rapport av 26. oktober 2007 om Forslag til
forbedring av overføringssystemet for kommunene.
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