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02.12.2007 2007/7272-
3

Saks an
motedato

12.12.2007
19.12.2007

Høring  -  Sørheimutvalget  -  Forslag til forbedring av overføringssystemet for
kommunene

Vedlegg
Rapporten - Forslag til forbedring av overføringssystemet for kommunene - utrykket

I Sammendraget av rapporten - trykket
2 Rapportens vedlegg 1: Samlet omfordeling med utvalgets forslag -- Kommunene i Sør- Trøndelag

- trykket
3 Uttalelse fra arbeidsgruppe nedsatt av KS Sør-Trøndelag - trykket

Rådmannens innstilling

Orkdal kommune slutter seg til flertallsforslagene i grunnlagsdokumentet utarbeidet av
arbeidsgruppa nedsatt av KS Sør-Trøndelag.

Behandling i Formannskap - 12.12.2007

Avstemming

Som tilrådinga - enstemmig.

Tilråding i Formannskap  -  12.12.2007

Orkdal kommune slutter seg til flertallsforslagene i grunnlagsdokumentet utarbeidet av
arbeidsgruppa nedsatt av KS Sør-Trøndelag.

Behandling i Kommunestyre -  19.12.2007

Torstein Larsen foreslår:
Forholdet mellom skatt og rammetilskudd i finansieringen av kommunene: Sørheims-utvalget
foreslår at skattens andel av totale inntekter bør ligge på rundt 50 prosent. Orkdal kommunestøtter
dette forslaget, men samtidig påpeke at man i utgangspunktet kan tenke seg en høyere andel av
skatteinntektene enn 50% gitt visse forutsetninger.



Utjevning av skatteinntekter mellom kommunene : Sørheim-utvalget foreslår å beholde dagens
system for inntektsutjevning, men øke den symmetriske inntektsutjevningen fra 55 til 60 prosent.
Orkdal kommune går imot forslaget, fordi dette fratar kommunene incentiver til å legge til rette for
vekst og verdiskapning, samt at dette prinsipielt peker mot en avvikling av kommuneskatten.

Selskapsskatt : Regjeringspartienes flertall i utvalget vil frata kommunene selskapsskatten. Orkdal
kommune mener et slikt forslag rammer kommunenes mulighet til å påvirke sine egne inntekter og
reduserer kommunens incentiver til å legge til rette for nyetableringer av bedrifter og arbeidsplasser.
Orkdal kommune går i mot forslaget.

Vekstkommunekompensasjon : Sørheim-utvalget foreslår å avvikle oppdateringen av
innbyggertallene midt i budsjettåret, og foreslår til gjengjeld at det innføres en egen
vekstkompensasjon i inntektssystemet. Orkdal kommune mener dette er viktig for å bedre
vekstkommunenes økonomi og evne til å investere i nødvendig infrastruktur, og støtter en slik
vekstkommunekompensasjon innenfor rammene av dagens system.

Skjønnsrammen : Sørheim-utvalget foreslår å redusere den totale skjønnsrammen til kommunene,
og isteden fordele midlene etter objektive kriterier. Orkdal kommune støtter forslaget.

Overgangsordning : Sørheim-utvalget foreslår at dagens overgangsordning erstattes med en
helhetlig inntektsgaranti. Orkdal kommune støtter forslaget

Avstemming

Alt. Vot
Tilrådinga - 30 stemmer
Fremskrittspartiets forslag  -  4 stemmer (FrP)

Vedtak i Kommunestyre  -  19.12.2007

Orkdal kommune slutter seg til flertallsforslagene i grunnlagsdokumentet utarbeidet av
arbeidsgruppa nedsatt av KS Sør-Trøndelag.

Bakgrunn for saken

Sørheimutvalget har lagt fram sin rapport Porsalg iil forbedring av overføringssystemet for
kommunene  og KRD ber i brev av 26.10.2007 om høringsuttalelser innen 28.1.2008.
Fylkesstyret i KS Sør-Trøndelag satte ned en arbeidsgruppe som fikk i oppgave å lage et
grunnlagsdokument til hjelp i kommunenes arbeid med høringsuttalelsen.
KS Sør-Trøndelag har satt en uttalefrist til 4.1.2008 for at de skal kunne ta hensyn til kommunenes
uttalelser i behandlingen av sin høringsuttalelse.

Vurdering

Orkdal kommune avga en høringsuttalelse til Borgeutvalget hvor kommunen foreslo noen endringer.
Mange av disse endringene har Sørheimutvalget tatt inn i sine anbefalinger. Her kan nevnes:
Kompensasjon til vekstkommuner, ikke innføring av prognosebasert inntektsutjevning,
beløpsgrensen for inntektsgarantitilskuddet er redusert fra 400 kr til 300 kr pr. innbygger samt at
tidspunktet for oppdaterte innbyggertall er flyttet fra 1.1. i budsjettåret til 1.7. året før budsjettåret.



Orkdal kommune viser seg å være en gjennomsnittskommune i mange henseende. Endringer i
inntektssystemet som gir store utslag for oss vil være vanskelige å gjennomføre fordi det vil få alt for
store konsekvenser for enkeltkommuner som avviker mye fra gjennomsnittet. Sørheimutvalgets
forslag vil gi noe større overføringer til Orkdal, både i forhold til dagens inntektssystem og
forslagene i Borgeutvalget.

Saksbehandler har deltatt i arbeidsgruppa nedsatt av KS Sør-Trøndelag. Rådmannen anbefaler at
kommunen avgir en uttalelse i samsvar med anbefalingene til flertallet i arbeidsgruppa.

Tilrådingens økonomiske konsekvenser

Fordelingsvirkningene av Sørheimutvalgets forslag, for Orkdal kommune, framgår av saksvedlegg 4.

Konsekvenser for Lokal Agenda
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