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MELDING OM VEDTAK: HØRING - SØRHEIMUTVALGET
INNTEKTSSYSTEMET FOR KOMMUNEN
Formannskapet behandlet i møte 22.01.2008 sak 2/08. De underrettes herved om at det er
fattet følgende vedtak:

Randaberg kommunes svar på høring fra Sørheimutvalget

Ut fra våre erfaringer er vårt syn følgende:

Hvor stor andel av kommunens inntekter skal skatt utgjøre?

Randaberg kommune er enig i at hensynet til lokal forankring og lokaldemokrati må
vektlegges i større grad enn hensyn til fordeling, forutsigbarhet og stabilitet. Randaberg
kommune mener at en vesentlig andel av kommunens inntekter bør komme i form av skatt -
ca. 50 prosent.

Inntektsutjevning:

Randaberg kommune er uenig i utvalgets forslag om å øke inntektsutj evningen fra 55 til 60
prosent.

Kommuner med høye skatteinntekter ligger ofte i pressområder. Disse kommunene kan ha
høyere utgifter til lønninger, investeringer og tomtepriser. Hvis inntektsutjevning blir for høy
kan disse kommunene komme dårlig ut. Å heve inntektsutjevningen kan svekke
lokaldemokratiet og lokal forankring som er viktig å opprettholde.

Selskapsskatt:

Kommunal selskapsskatt kan motivere kommuner til å legge bedre til rette for
næringsvirksomhet. Randaberg kommune er imot å avvikle selskapsskatten da det kan føre til
å svekke kommunenes motivasjon til å arbeide med å tilrettelegge for næringsvirksomhet.
Randaberg kommune støtter utvalgets mindretall som mener det er nødvendig at ordningen
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med kommunal selskapsskatt evalueres i forhold til effekten ordningen har på den lokale
næringsutviklingen før man eventuelt går over til en annen modell.

Skjønnsmidler:

Det må være satt av nok skjønnsmidler til at kommuner som kommer dårlig ut i forhold til
forskjellige finansieringsordninger (som for eksempel ressurskrevende tjenester) kan få
skjønnsmidler for å komme på et rettferdig nivå.

Veksttilskudd:

Det er riktig å innføre et eget veksttilskudd til kommuner som har en særlig sterk folkevekst
som varer over flere år. Samtidig er det viktig at det arbeides videre med å klargjøre om
kapitalutgifter bør inngå i utgiftsutjevning som et alternativ til veksttilskudd.

Skattereglene må være oppleves rettferdige, være enkle å praktisere og få virke over tid slik at
det er mulig å planlegge og utvikle kommunene  over tid.

Med vennlig hilsen

Jørgen Kjetland
leder økonomi


