
Nordland Senterparti

har hatt styremøte i dag

28.  januar,

og vedtatt følgende uttalelse i
forhold til Sørheimutvalgets
rapport.



Nordland Senterparti vil gi følgende uttalelse til Sørheimsutvalgets
forslag til forbedring av overføringssystemet for kommunene:

Overordnet ansvar.

1. Regjeringen og Storting har det nasjonale ansvaret for
innbyggernes velferd.

Regjeringen og Stortinget har derfor ansvaret for at inntektssystemet
legger til rette for at innbyggerne i alle landets kommuner skal oppleve
et likeverdig tilbud. Dette er en viktig forutsetning for finansiering av
kommunal sektor.

Nordland senterparti ser det som en vesentlig svakhet at inntekter
som følge av kraftproduksjon og landanlegg for olje og
gassproduksjon ikke er inkludert i rapporten, det er bevist at
kommuner med slike inntekter gis et helt annet grunnlag for
tjenesteproduksjon til sine innbyggere.

Dette er av så vesentlig betydning at vi ber om at dette må utredes og
legges til grunn i det nye inntektssystemet.

Skatteandel.

2. Nordland Senterparti er sterkt uenig i at skatteandelen fortsatt skal
utgjøre 50 % av kommunenes samlende inntekter.

Nordland Senterparti foreslår at rammetilskuddet økes på bekostning
av skatteinntektene slik at innbyggertilskuddet økes fra 1/4 av
utgiftsbehovet til minst 1/2 av utgiftsbehovet.

Selska sskatt.

3. Støtter utvalgets forslag.

Inntektsut'evnin .



4. Utjevningen av skatteinntektene er ikke tilstrekkelige til å sette
alle kommunene i stand til å gi likeverdige tilbud til innbyggerne, vi
foreslår at den symmetriske delen av utjevningen endres fra
dagens 55  %  og økes slik at kompensasjonsgrad og trekkprosent
blir 75 %.

Distrikt olitiske tilskudd.

5. Nord - Norgestilskuddet videreføres. Nord- Norgestilskuddet har
som oppgave å utjevne levekår mellom nord og sør, forskjellene er
antagelig større i dag, enn da det ble innført.

Regionaltilskuddet videreføres med større økonomisk ramme.

Dette er den enkleste, billigste og mest effektive måten for å sørge for
at spesielt små kommuner blir tilført nok midler til å opprettholde
nødvendig tjenesteproduksjon

Skjønnsmidlene må også videreføres da det er viktig i forhold til
uforutsette ting som skjer i en kommune i løpet av året, men med
skjerpede retningslinjer.

Ulik arbeidsgiveravgift tas ut av skjønnsmidlene og overføres til egen
kolonne i regionaltilskuddet.

Andre forhold.

Nordland senterparti etterlyser en grundigere behandling av
kommunenes kapitalutgifter da dette er vesentlige kostnader for
mange kommuner.

Den økonomiske rammen for 2009 økes reelt så mye at det kan
innføres kompensasjonsordninger til kommuner som får
inntektsrammen redusert vesentlig som følge av endringene i
inntektssystemet.

Ut iftskriterier.

Utgiftskriteriene må også grundig gjenomgås da kompensasjon for
økte utgifter ikke automatisk justeres. Som eksempel kan det vises til
dramatiske økte kostnader som følge av blant annet ny pris på
drivstoff + nox avgift for Nordland fylkes sine hurtigbåt og



fergesamband, dette rammer kyst og øykommuner spesielt hardt, og
mange ruter trues med nedleggelse da det mangler 40 mill. for å
opprettholde dagens rutestruktur i forhold til siste år.

Helt til slutt i uttalelsen, vil vi i Nordland SP få understreke to viktige
punkter i uttalelsen:

1. Den endring vi foreslår  i inntektssystemet. Viser til punkt 2,

2. Opprettholde Nord-Norge tilskuddet.

På vegne av Nordland senterparti

Hilde Furuseth Johansen

Organisatorisk nestleder i Nordland Senterparti


