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MÅSØY KOMMUNE

Formannskapskontoret

Havøysund, 07.02.2008

Kommunal-  og regionaldepartementet
Postboks 8112 Dep

0032 OSLO

vår ref. arkivkode
08/36/219 230//

deres ref.

saksbehandler direkte telefan/telefaks -postadresse

FSK/KiS 78424788/78424810  lill.iren.a'ursea maso kommune.no

HØRINGSUTTALELSE FRA MÅSØY  KOMMUNE

Vedlagt følger høringsuttalelse fra Måsøy kommune vedr. Sørheimutvalget's innstilling--

inntektssystemet for kommunene.

Saken ble behandlet i Måsøy kommunestyre den 25.01.2008, men på grunn av feil på vårt
kontor- og saksbehandlersystem har vi ikke hatt mulighet til å få sendt dette av gårde tidligere.

Vi beklager dette, men håper det går greit selv om vi er litt sent ute.

hil e

elf i Isen
rådmann  l j -W

Lill-Iren Sjur 11
kontorfaglært
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Havøysund, 07.02.2008
Kommunal- og regionaldepartementet
Postboks 8112 Dep

0032 OSLO

vår ref.  arkivkode  deres ref.
081361215 230/1

saksbehandler direkte  telefon/telefaks  e-postadresse
FSKILIS 78424788178424810 Iill.iren.s urlen masa kommune.no

MELDING OM VEDTAK

Kommunestyret  behandlet i møte 25.01.2008:

Sak 1/08 - HØRING  - SØRHEIMUTVALGET INNTEKTSSYSTEMET FOR
'KOMMUNENE.

Vedtak.

"Forslag til forbedring av overføringssystemet for kommunene, heretter kalt Sørheimutvalget, har levert sin
innstilling. Dersom flertallinnstilingen skulle bli resultatet vil det bety en svekkelse av Måsøys
kommuneøkonomi.

Utvalgets  mandat er begrenset til kun deler av inntektssystemets elementer .  Det er en svakhet ved
gjennomgangen ,  og betyr i praksis at utvalgets forslag vil omfordele fra enkelte kommuner /fylker/ landsdeler til
andre kommuner/fylker/ landsdeler .  Det foreslås en overføring av midler fra  nord til syd  i Norge ,  hvor Finnmark
prosentmessig taper mest.
Måsøy  kommune ser helt klart at også andre kommuner enn de som er lokalisert  i Nord-Norge  sliter med
kommuneøkonomi , fraflytting og typiske  distriktsrelaterte utfordringer .  Nasjonen Norge bør ta et løft for å
utjevne forskjeller i kommune-Norge gjennom å tilføre  "friske"  penger rettet mot de områder som behøver det,
ikke gjennom omfordeling og svekking av enkeltkommuner og den nord-norske landsdel.

Både sterk vekst og stor befolkningsnedgang er krevende og utfordrende for de kommuner som rammes av dette.
Utvalget hadde som oppgave i sitt mandat å berøre begge disse problemområder. Det synes som utvalget i størst
grad har konsentrert seg om vekstkommunenes utfordringer.

Resultatet av en gjennomføring av flertallsinnstillingen slik den foreligger for Måsøy kommune vil være at
rammeoverføringene reduseres med 2,1 millioner kroner pr år.
For en liten distriktskommune i Finnmark er det en betydelig svekkelse av kommunal tjenesteyting.

Det må iverksettes tiltak som demper den negative økonomiske utslag som stor fraflytting gir for den enkelte
kommune.

Regjeringen har i sitt framlegg  om nordområdene skissert en sterk satsing på nordområdene på et bredt felt, både
mht positiv forsterking av levekår, miljøutfordringer,  energipotensiale,  strategisk beliggenhet, demografisk
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utvikling, infrastruktur, forsvar, kunnskapsoppbygging i regionen, styrking av helse - og utdanning, forskning,
urfolksperspektivet, folk-til-folk-samarbeid, idrett og kulturutveksling.
Norsk nordområdepolitikk Fokuserer på å benytte denne mulighetens region i større grad, til det beste for
regionen og nasjonen.

Det vil derfor virke mot sin hensikt å svekke kommuneøkonomien i Finnmark.
Staten bør derfor i sitt inntektssystem innføre et nytt kriterium som følger opp intensjoenen kalt
nordområdetilskudd.
Dette tilskuddet kan målrettes mer direkte for å oppfylle regjeringens politikk- Et nytt tilskudd må i sin helhet
basere seg på friske penger og ikke være et resultat av omfordeling som vil svekke andre deler av landet, dersom
Sorheimutvalgets forslag gjennomføres.
Nnrdområdetilskuddet kan graderes innad i Nord-Norge, ikke ulikt dagens Nord-Norge tilskudd.
Nordonirådetilskuddet kan målrettes utelukkende positivt for å styrke og utvikle nordområdene.
På den måten kan en både forbedre den totale kommuneøkonomien i Norge, samt stimulere
nordorttrådepo litikken.

Alternativt kan en unngå reduksjon i inntektene til Finnmarkskommunene, med å øke satsene for den nordligste
sonen betraktelig, slik at ingen kommuner i Finnmark kommer tit med tap i forhold til dagens overføringer.

Enst. vedt.

Rett utskrift bekreftes:

JJ 1V1V 4wlk

Lill-Iren Sjurse
Kontor#'aglært
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