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Behandling av sak: Høringsuttalelse -  Forslag til endring av inntektssystemet til
kommunene  -  Sørheim-utvalget.  Rapport fra Kommunal- og regionaldepartementet

Byrådet behandlet den 17.01.2008 vedlagte sak nr. 1005

B rådet fattet slikt vedtak:

Byrådet avgir på delegert fullmakt følgende uttalelse til Forslag til forbedring av
overføringssystemet for kommunene - Sørheim-utvalget. Rapport fra Kommunal- og
regionaldepartementet (oktober 2008):

Det tverrpolitiske utvalget ble bedt om å vurdere elementer i inntektssystemet som er av
politisk karakter, samt å gjennomgå enkelte deler av inntektssystemet som ikke var en del av
Borge-utvalgets mandat.

Oslo kommune vil understreke at det er enighet om at inntektene i kommunesektoren, som er
en viktig del av folkestyret i Norge, i stor grad skal være skatteinntekter. Et selvstendig
finansieringsgrunnlag er viktig for å få til et levende lokaldemokrati, skape sammenheng
mellom kommunens inntekter og lokale prioriteringer og utviklingen i næringslivet i
kommunen. Sørheim-utvalget mener at skattene bør utgjøre 50 pst. av kommunenes inntekter.
Oslo kommune mener målsettingen bør formuleres til at denne andelen bør være minst 50 pst.

Samtidig er det slik at det er ulikheter i skatteinntekter mellom kommunene. For å få et godt
nok tjenestetilbud i alle deler av landet er det derfor behov for en viss utjevning mellom
kommunene. En svært omfattende utjevning vil imidlertid motvirke målene med
skattefinansiering. En sterk utjevning vil innebære at utviklingen i egen kommune får liten
betydning for skatteinntektene, mens det som blir viktig er utviklingen i kommunesektoren
som helhet og spesielt utviklingen i de store kommunene. Forslagene fra utvalget gir en
utvikling i denne retning som Oslo mener er uheldig.



Selskapsskatt gir kommunene direkte insentiver til å tilrettelegge for nyetablering av bedrifter
og til å bedre rammevilkårene til allerede etablerte bedrifter. Dette er spesielt viktig i
kommuner med stor grad av arbeidsinnpendling. Oslo har utgifter til næringsvirksomhet
knyttet til innpendling som bl.a. belaster infrastrukturen og som delvis blir kompensert ved
selskapsskatten. Pendlingen innebærer også uheldig miljøbelastninger for Oslo. Oslo mener
derfor at kommunene fremdeles bør motta en del av inntektene fra selskapsskatten.

Utvalget foreslår å øke utjevningen fra dagens 55 % til 60 %. Dette betyr for Oslo et økt trekk
på vel 200 mill. kroner pr. år. I dagens system overfører Oslo 3.1 mrd. kroner (2006) til andre
kommuner og fylkeskommuner. Denne overføringen vil øke til 3.3 mrd. Kroner dersom
utvalgets forslag gjennomføres. Oslo kommune går mot at skatteutjevningen øker fra 55 til 60
%. Dette innebærer at insentiveffekten reduseres fra 45 til 40 %. Oslo kommune har tidligere
foreslått en utjevning på drøyt 30 % istedenfor dagens ordning med 55 %. Hvis det allikevel
innføres sterkere grad av utjevning, bør disse innskjerpingene komme gradvis over flere år.

Oslo mener at det er riktig å samle dagens regionalpolitiske tilskudd og å koble dette til det
distriktspolitiske virkeområdet som ligger til grunn for den øvrige distriktspolitikken. Oslo
slutter seg derfor til forslaget fra utvalget.

Det er foreslått en vekstkompensasjon til kommuner der folketallet vokser mer enn det
dobbelte av landsgjennomsnittet de siste tre årene. Oslo mener det kan være hensiktsmessig
med støtte til kommuner med spesielt stor vekst og støtter utvalgets forslag til
vekstkompensasjonsordning, selv om forslaget innebærer at støtten vil komme flere år etter
befolkningsveksten.

Oslo kommune finner dagens ordning med ny beregning av utgiftsutjevningen midt i året
kompliserende. Oslo kommune støtter derfor forslaget om at dette skal utgå. Det er viktig at
rammetilskuddsberegningene baserer seg på pålitelige tall, og det forutsettes at
innbyggertallet pr. 1. juli er like pålitelige som tallene pr. 1.januar.

Oslo kommune har ingen innvendinger mot at skatteutjevningen fortsatt benytter oppdaterte
innbyggertall.

Utvalget har foreslått et inntektsgarantitilskudd (INGAR) som innebærer at det settes en øvre
grense for årlig nedgang i tilskudd i kroner pr. innbygger for den enkelte kommune.
Ordningen tilsvarer den overgangsordningen som Oslo kommune har benyttet i sitt
fordelingssystem til bydelene. En slik ordning vil forsinke innfasingen av store tap, og
framskynde innfasingen av ubetydelige endringer. Dette er en hensiktsmessig form for
overgangsordning som Oslo vil slutte seg til.

Oslo kommune vil peke på at det de siste årene er foretatt en rekke utredninger i forbindelse
med utgiftsutjevningen i det statlige inntektssystemet. Spesielt vises det til forslaget fra det
faglig sammensatte Borge-utvalget som viste at Oslo både som kommune og fylkeskommune
har et høyere utgiftsbehov enn det som ligger i dagens inntektssystem. Denne utredningen bør
inngå som et viktig element i det samlede forslaget til endringer som regjeringen legger fram i
kommuneproposisjonen for 2009.

Byrådets kontor, den 17.01.2008


