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Høringsuttalelse fra Narvik  kommune om Sorheimutvalget -
Inntektssystemet for kommunene

Det er gjort følgende vedtak i saken:

1. Narvik kommune viser til Borgeutvalgets innstilling til reviderte kostnadsnøkler og ber at
disse ivaretas i implementering av nytt inntekstssystem for kommunene.

2. Forslagene til Sørhein-utvalget om å samle Regionaltilskuddet, Nord-Norge tilskuddet og
deler av skjønnsmidlene i nytt distriktspolitisk tilskudd må ikke iverksettes. Narvik konmiune
støtter Borge-utvalgets forslag til modell for distriktstilskudd. Omfordeling av
kommunerammen vil forringe tjenestetilbudet i utsatte distriktskommuner.

3. Dagens ordning med oppdatering av befolkningstall ved beregning av innbyggertilskudd og
utgifisutjevning gir liten forutsigbarhet. Sørheim-utvalgets anbefaling om å opprettholde
oppdateringen av innbyggertallet ved beregningen av inntelctsutjevningen støttes. Dette
ivaretar vekstkotmnunene sine behov til rask kompensasjon for nye innbyggere.

4. Vekstkommuner har høye investeringsutgifter, men det er ikke dokumentert at de har høyere
kapitallcostnader enn andre konm uner. Det er derfor ildce grunnlag for å etablere et særskilt
tilskudd til vekstkommuner. Høye kapitalkostnader er en utfordring for kommunesektoren.
Dette bør løses med hjelp av gode særordninger som rentekompensasjon. Finansiering
gjennom trekk i skjønnsrammen frarådes derfor.

5. Vi beklager at Sørheim-utvalget ikke har drøftet om det skal tas spesielle hensyn til
kommuner/regioner med sterk fraflytting.

6. Sørheini-  utvalgets forslag om at selskapsskatten avvikles som kommunal  inntekt støttes

7. Det må legges til grunn at landet har en krevende geografi og kommunestruktur.
Desentralisering av oppgaver har gjennom mange år vært omfattende. De underliggende
forholdene som begrunner et betydelig skjømmstilskudd er ikke endret. Skjønnsmidlene bør
derfor opprettholdes minst på dagens nivå.
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8. Vi støtter forslaget fra Sørheim-utvalget om et hmtektsgarantitilskuddet som også omfatter
endringer i kriterieverdiene. Den foreslåtte endringen fra Sørheim-utvalget vil slå positivt ut
også for kommuner som har store endringer i befolkningssaniniensettningen.
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