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MELDING OM POLITISK VEDTAK
HØRING - SØRHEIMSUTVALGET - INNTEKTASSYSTEMET FOR
KOMMUNENE

Formannskapet har i møte den 11.12.2007 behandlet sak 10 1/07 og fattet slikt vedtak:

Formannskapets vedtak:
Lierne kommune slutter seg til forslaget til uttalelse fra Inntektsystemutvalget i KS Nord Trøndelag,
datert 27.11.07, med følgende presiseringer: -

o Å øke den symmetriske inntektsutjevningen er særdeles viktig hvis skattesvake kommuner skal
får mulighet til å gi sine innbyggere et tilfredsstillende tjenestetilbud.

o Så lenge det fortsatt mangler mye på full inntektsutjevning, bør rammetilskuddet utgjøre en
vesentlig større del av de frie inntektene (skatt og rammetilskudd) enn i dag.

o Selskapsskatten bør avvikles som kommunal skatt samtidig som den andelen av skatten som
selskapsskatten i dag utgjør overføres til skatt på alminnelig inntekt og formue. Formannskapet
er av den formening at selskapsskatten ikke har noen som helst betydning for næringsutvikinga
i kommunene. Ved å overføre denne delen av skatten til skatt på alminnelig inntekt og formue
vil kommunenes skatteinntekter bli mye mer forutsigbare.

o Det nye distriktspolitiske tilskuddet bør graderes i sone IV i forhold til de distriktspolitiske
indeksene, på samme måte som foreslått i sone III.

o Et eget vekstkompensasjonstilskudd til kommuner med sterk befolkningsvekst støttes fullt ut.
Det er imidlertid en forutsetning at tilskuddet finansieres av friske midler. Det skulle være en
selvfølge at økte demografikostnader finansieres ved en økning i Statens bevilgning til
rammetilskudd.

o Forslaget om en kraftig reduksjon i skjønnsmidlene virker veldig dramatisk. Det er viktig at
fylkesmennene har en betydelig skjønnspott for å kunne gi kommunene kompensasjon for
ekstraordinære forhold som ikke fanges opp gjennom inntektssystemet. Formannskapet stiller
seg undrende til at kompensasjon til enkelte kommuner får uheldige utslag av endringene i
inntektssystemet i perioden 2002 til 2006 må ganske enkelt fjernes. De kommunene som får
denne kompensasjonen i dag har basert seg på at kompensasjonsordningen blir videreført på
samme nivå som i 2006, 2007 og 2008. Selv om inntektsnedgangen blir fordelt over flere år
p a inntektsgarantien, vil det samlede tapet bli dramatisk stort for enkelte kommuner.
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Tabellene viser seg at fjerning av tapskompensasjon en spesielt rammer små utkantkommuner
med lave skatteinntekter pr innbygger.

o Formannskapet i Lierne mener det er meget uheldig at Sørheimsutvalget ikke hadde i sitt
mandat å vurdere kostnadsnøklene. Det er vanskelig å uttale seg om forslaget når en ikke vet
hvilke endringer i kostnadsnøklene departementet vil foreslå.

o Formannskapet støtter fullt ut det utvalgets leder, Kristin Marie Sørheim, uttaler i rapportens
punkt 10.1.2 vedrørende kostnadsnøklene, både når det gjelder avstander,overtaking av tyngre
pasienter fra spesialhelsetjenesten, opprettholdelse av landbrukskriteriet og tilskudd til
ressurskrevende brukere over 67 år. Formannskapet er også veldig enig i medlem Berit Woie
Bergs uttalelser i rapportens punkt 10.5.2, både når det gjelder utfordringer knyttet til
kostnadsnøkkel og utgiftsutjevning, og utfordringer som burde fanges opp gjennom andre
systemer/ordninger.

Dette til Deres orientering.

Med hilsen

Karl Audun F erli
Rådmann
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