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Høring  -  Inntektssystemet for kommunene

Naturviterne viser til høringsbrev fra KRD.

Naturviterne er opptatt av kommunalt inntektssystem fordi kommunene er
førstelinjeinstans og gjennomfører i mange viktige politikkområder. Våre
innspill kan derfor være relevant for andre områder enn det vi velger å
konsentrere oss om: landbruk og miljø.

Vi mener det er et viktig prinsipp at kommunenes inntekter skal være
forutsigbare og gi tilstrekkelige rammer for å levere et godt tjenestetilbud til
kommunens innbyggere. Det bør også være en klar sammenheng mellom
rapportering på kommunens aktivitet gjennom KOSTRA og tildelingen av
midler. Det siste er i dag ikke tilfelle. KOSTRA tallene brukes i noen grad av
fylkesmannen ved tildeling av skjønnsmidler, men i mindre grad ved tildeling
av rammetilskudd. Rammetilskuddets størrelse bør også gjenspeile
kommunens gjennomføring av oppgaver på alle politikkområder, også
landbruk og miljø. Vi ser en stadig sterkere tendens til at kommunene gis
utvidede oppgaver innen landbruk og nå også miljø. Det kan være en riktig
utvikling gitt noen forutsetninger.

Naturviterne er av den oppfatning at inntektssystemet gjenspeiler de
oppgavene kommunene har fått av Stortinget og at dette må rapporteres i
KOSTRA. Utjamninga må komme ut fra politiske prioriteringer i tillegg til
statistiske regresjoner.

Kommunal og regionaldepartementet bør vurdere om landbruk og miljø bør
være tydeligere i KOSTRA slik at man får en samlet og god oversikt over
disse sektorene i samme system som resten av den kommunale
rapporteringen. Dette gjelder særlig miljø, da landbruk i noen grad rapporter i
KOSTRA i dag. Man må sikre at en større del av den rapportering av ikke-
økonomiske parameter som i dag skjer til fagdepartement, delvis via
Fylkesmannen ,  blir en del av  KOSTRA.  I dag foregår en betydelig
dobbeltrapportering ved at kommunene også rapporter nøyaktig og
omfangsrikt til egne sektormyndigheter gjennom fylkesmennene .  Her kan det
synes som om man har et effektiviseringspotensial gjennom bedre
samordning på departementsnivå.

Vi mener at landbruk og miljøkriteriet har en meget viktig effekt ved at det
forplikter kommunen til å ha en god aktivitet innen disse sektorene slik at
saksbehandling, service til innbyggerne, service til næringslivet og
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beslutningsgrunnlaget for kommunale vedtak blir godt. Dette vil styrke
lokaldemokratiet og gi bedre muligheter for verdiskapning.

Det er etter vår mening ikke tilstrekkelig å ivareta variasjonene i
kommunenes utgifter til landbruk og miljø gjennom kostnadsnøkkelen for
administrasjon. Landbruk og miljø er en viktig del av variasjonsgrunnlaget
mellom kommunene, jfr dagens kriterium, og må fortsatt være en synlig del
av inntektsberegningen. Dette er en viktig måte å støtte opp om Regjeringens
satsing på landbruk og miljø. Det innebærer en nedprioritering av kommunalt
miljøvern når dette kriteriet forsvinner fra inntektsberegningen og på den
måten forsvinner fra kommunenes viktigste styringsverktøy - tildeling av
penger.

Kommunene har siden inntektsystemet sist var oppe til revisjon fått nye
oppgaver og beslutningsmyndighet. Regjeringen vurderer også å legge nye
miljøvernoppgaver til kommunene. Det er derfor viktig at landbruk og miljø
sin betydning i kommunal forvaltning blir tydeligere.

På landbruk prioriterer nå regjeringen jordvern. Dette kriteriet bør derfor
vektlegges sterkere ved tildelingen av midler.

Innen miljø er det nå stort fokus på klimatiltak. Erfaring viser at kommunene
kan gjøre store innsparinger ved bedre strømstyring og sparetiltak, samt ved
skifte fra elektrisitet og oljefyr til C02-nøytral varme som f.eks. bioenergi.
Kommunene bør rapportere på forbruk av kraft pr m2 kommunalt bygg og
andel C02-nøytral varme. Kommunene vil spare store summer på dette
direkte. Kostnadskrevende tiltak som skifte av oljefyrer til bioenergikjeler kan
finansieres med økt rammetilskudd basert på oppnåelse av klimamål og
rapporering på disse i KOSTRA. Videre bør også kommunen rapportere på
biologisk mangfold slik at man har intensiver også på dette området. Det er
ikke nok å oppfordre kommunene til innsats hvis de ikke premieres for
måloppnåelse.

Kommunenes inntektssystem bør være forutsigbart og robust over tid.
Måloppnåelse bør få merkbar virkning på inntektene. Dette vil bedre
kommunenes muligheter til å ha kontroll over egen økonomi og utvikle
kommunene til et viktig redskap i norsk velferdsforvaltning og
distriktspolitikk.

Med vennlig hilsen

Finn Roar Bruun
Leder


