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HØRING - SØRHEIMUTVALGET - INNTEKTSSYSTEM FOR KOMMUNENE

Landsorganisasjonen i Norge har mottatt departementets brev av 26.10.2007 angående
ovennevnte

LO har følgende merknader til Sørheimutvalget -  Inntektssystemet for kommunene:

LO vil understreke viktigheten av 4 .ha et inntektssystem som sikrer befolkningen et
likeverdig kommunalt tjenestetilbud uansett hvor i landet man bor. Inntektssystemet må
derfor ha en solidarisk innretning og virke til å redusere forskjellene mellom rike kommuner
og lavinntektskommuner.

Kommunale tjenester er ofte arbeidsintensive og store deler av kommunenes inntekter går til
å lønne ansatte. Når det er slik, er det avgjørende viktig at kommunene sikres en robust
stabilitet i sine inntekter fra år til år, slik at de kan skjøtte sitt arbeidsgiveransvar på en god
måte. Videre må inntektssystemet muliggjøre nødvendig framtidig utvikling. Svært mange av
kommunenes ansatte er kvinner som jobber ufrivillig deltid i omsorgssektoren. Mange av
disse ønsker større stillingsbrøker og tilbyr arbeidskraft som kommunenes innbyggere
kommer til å trenge innen relativt kort tid. Dette er i seg selv en kjempemessig utfordring som
kommunene må løse, og da er det viktig at inntektssystemet gir det nødvendige rommet for å
mestre denne utviklingen.

Det er også viktig at kommunene ivaretar sine forpliktelser overfor spesielt utsatte grupper,
og at styringsverktøyene utformes for å sikre at så skjer.
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Når det gjelder enkeltheter i fordelingssystemet, vil ikke LO gå nærmere inn i dette. Det
viktige for LO er at hovedhensynene ivaretas, at kommunene er gode arbeidsgivere og at
befolkningen sikres et tjenestetilbud som er rettferdig og som holder god kvalitet overfor
brukere når de trenger det.

Med vennlig hilsen
LANDSORGANISASJONEN I NORGE
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