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Formannskapet har i møte den 15.01.2008 behandlet sak 10/08 og fattet slikt vedtak:

Formannskapets vedtak:
Namsskogan kommune er sterkt kritisk til at distriktspolitisk tilskudd kun gjelder for kommuner, som
har gjennomsnittlig skatteinntekt de 3 siste årene som ligger under 120% av landsgjennomsnittet.
Dette er i prinsippet en videreføring av en ordning, som uheldige og merkelige utslag for noen få,
kommuner i landet. Det kan ikke-være slik at tilfeldigheter gjør om kommunen mister-bortimot 10% av
inntektene fra år til annet. Ut fra vår vurdering er dette ofte kommuner, som også er sårbare og har hatt
en langvarig nedgang i folketall.
Namsskogan kommune foreslår derfor en gradvis nedtrapping av distriktspolitisk tilskudd for
kommuner som har høyere skatteinngang enn 115% av landsgjennomsnittet etter følgende
modell:
Skatteinngang  115% av landsgjennomsnittet:  gir 75%  av distriktspolitisk tilskudd
Skatteinngang  120% av landsgjennomsnittet:  gir 50% av distriktspolitisk tilskudd
Skatteinngang  125% - 135% av landsgjennomsnittet: gir 25% av distriktspolitisk tilskudd

Namsskogan kommune grenser mot Nordland og Grane kommune i nord. Nordlandsgrensen oppleves
som et kunstig skille som medfører betydelig ulikhet når det gjelder distriktspolitiske virkemidler.
Spesielt når de fleste Namdalskommunene har like store og kanskje større utfordringer i.f.t nedgang i
folketallet o o rettholdelse av t'enestetilbud.

Ordningen med distriktstilskudd sone IV Nordland  må derfor etableres for disse
Namdalskommunene også.

Ellers støtter Namsskogan kommune uttalelse gitt av KS i Nord-Trøndelag.

Enstemmig vedtatt.
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Med hilsen

Geir Staldvik
Rådmann
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