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Høringssvar fra Øvre Eiker kommune på rapporten fra Sørheimutvalget

Øvre Eiker kommunes kommentarer og innspill til Sørheimutvalgets rapport "Inntektssystemet for
kommunene" vil ikke bli politisk behandlet før 16 januar 2008 og vedlagte synspunkter
representerer derfor rådmannens forslag til uttalelse.

Rådmannens anbefaling
Høringsuttalelse fra Øvre Eiker kommune på Sørheimutvalgets rapport med forslag til forbedring
av overføringssystemet for kommunene:

Overordnet ansvar
1. Regjeringen og Stortinget har det nasjonale ansvaret for innbyggernes velferd. Regjeringen og
Stortinget har derfor ansvaret for at inntektssystemet legger til rette for at alle innbyggere i landet
skal oppleve å få et likeverdig nasjonalt velferdstilbud.

Skatteandel
2. Rammetilskuddet økes på bekostning av skatteinntektene slik at innbyggertilskuddet økes fra å
utgjøre '/ av utgiftsbehovet til å utgjøre minst %2 av utgiftsbehovet.

Selskapsskatt

3. Vi støtter anbefaling am at selskapsskatten fjernes som kommunal inntekt. Kommunene
kompenseres for bortfall av selskapsskatten ved at kommunenes andel av skatt fra personlige
skattytere økes.

lnntektsut' evnin

4. Utjevningen av skatteinntektene slik Sørheim-utvalget har foreslått er ikke tilstrekkelig til å
sette kommunene i stand til å gi alle innbyggere i landet et likeverdig tjenestetilbud.
Vi anbefaler at den symmetriske delen av inntektsutjevningen økes slik at kompensasjonsgrad og
trekkprosent blir 75 prosent.
Kommuner med skatteinntekt under 90 prosent av landsgjennomsnittet skal som Sørheim-utvalget
foreslår, samlet kompenseres med 95 prosent av differansen mellom egne skatteinntekter og 90
prosent av landsgjennomsnittet. Disse kommunene blir derfor i tillegg til kompensasjonen i den
symmetriske delen kompensert for  20 prosent av differansen mellom egne skatteinntekter og 90
prosent av landsgjennomsnittet i en tilleggskompensasjon. Finansieringen av
tilleggskornpensasjonen skjer ved at alle kommuner trekkes et likt beløp pr. innbygger.
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Distriktspolitisk tilskudd
5. Vi støtter utvalgets anbefaling om å samle regionalpolitiske tiltak i ett distriktspolitisk tilskudd
og at det distriktspolitiske tilskuddet kobles til det distriktspolitiske virkemiddelområdet.
6. Kompensasjon for forhøyet sats for arbeidsgiveravgift etter tilbakeføringen av ordningen med
differensiert arbeidsgiveravgift overføres fra skjønnsmidlene og legges inn som egen kolonne i det
distriktspolitiske tilskuddet.

Befolknin so daterin o vekst

7. Vi anbefaler at Regjeringen opprettholder oppdateringen av innbyggertallet ved at både
fordeling av innbyggertilskudd og utgifts- og inntektsutjevningen baseres på innbyggertall pr. 1.
januar i budsjettåret.
8. Kommuner som taper på oppdaterte befolkningstall skal få kompensert dette gjennom en
sentral avsetning og fordeling i skjønnsnviddelrammen. Dette fordeles samtidig med omfordelingen
av rammetilskuddet.
9. Vi støtter utvalgets anbefaling om et eget veksttilskudd.

Skjønnsmidler
10. Vi støtter utvalgets anbefaling om en opprydding i skjønnsmiddelrammen.
11, Det vises til punkt 6 ovenfor. Kompensasjon for forhøyet sats for arbeidsgiveravgift etter
tilbakeføringen av ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift overføres fra skjønnsmidlene og
legges inn som egen kolonne i det distriktspolitiske tilskuddet.

Over an sordnin en
12. Vi anbefaler at dagens overgangsordning fortsetter.

Andre forhold

13. Vi anbefaler at det gjennomføres en særskilt vurdering av spesielle utfordringer for de
største kommunene. Inntil man har bedre kunnskap om dette, kan det innføres et eget
storkommunetilskudd. Framtidige gjennomganger og analyser av inntektssystemet fører til at
kostnadsnøklene stadig gir bedre uttrykk for utgiftsbehovet. Dette må hensyntas ved senere
vurderinger av storkommunetilskuddet.
Sammenblanding av utgiftsutjevning og inntektsutjevning må avvises, slik at udokumenterte
oppfatninger om utgiftsbehov ikke tillegges vekt ved fastsettingen av nivået på inntektsutjevningen.
14. Den økonomiske rammen for 2009 økes reelt så mye at det kan innføres kompensasjons-
ordninger til kommuner som får inntektsrammen redusert i vesentlig omfang som følge av
endringene i inntektssystemet.

Begrunnelse
Større grad av inntektsutjevning mellom kommuner er hensiktsmessig så lenge nasjonale
målsettinger for grunnleggende velferdstjenester ikke differensieres.

Med hilsen

Øyvind Hvidsten
økonomisjef


