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Deres ref.

INNTEKTSSYSTEMET FOR KOMMUNER - ENDELIG HØRINGSUTTALELSE

Rendalen kommune, kommunestyret har i møte 31.1.2008, sak 4/08 vedtatt følgende uttalelse
til Sørheimutvalgets innstilling:

Rendalen, kommunestyret, vedtar følgende uttalelse til Sørheim-utvalgets rapport:

Overordnet ansvar
1. Regjeringen og Stortinget har det nasjon ale 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 1/2 av utgiftsbehovet.
Selskapsskatt

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

Inntektsutjevning
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 80 %.

Kommuner med skatteinntekt under 90 % av landsgjennomsnittet skal som Sørheim-
utvalget foreslår, samlet kompenseres med 95 % av differansen mellom egne skatte-
inntekter og 90 % av landsgjennomsnittet. Disse kommunene blir derfor i tillegg til
kompensasjonen i den symmetriske delen kompensert for 20 % av differansen mellom
egne skatteinntekter og 90 % av landsgjennomsnittet i en tilleggskompensasjon.

Dette vil styrke skattesvake kommuner.
Distriktspolitisk tilskudd
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5. Vi støtter utvalgets anbefaling om å samle regionalpolitiske tiltak i ett distriktspolitisk
tilskudd og at det distriktspolitiske tilskuddet kobles til det distriktspolitiske
virkemiddelområdet.
Det distriktspolitiske virkeområdet må gjennomgås og endres i forhold til behov og
utfordringer på det indre Østlandet.

Befolkningsoppdatering og vekst
6. 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.

7. Kommuner som taper på oppdaterte befolkningstall skal få kompensert dette gjennom
en sentral avsetning og fordeling i skjønnsmiddelrammen. Dette fordeles samtidig med
omfordelingen av rammetilskuddet.

Skjønnsmidler
8. Vi støtter utvalgets anbefaling om en opprydding i skjønnsmiddelrammen da det må

opprettes konkrete kriterier for tildeling av skjønnsmidler.

Vi mener imidlertid at den totale ramma for skjønnsmidler til Fylkesmannen bør økes i
stedet for å reduseres.

Overgangsordningen
9. Vi anbefaler at dagens overgangsordning fortsetter slik at endringer ikke får fullt utslag

1. året. Dette gir større forutsigbarhet for kommunene.
Andre  forhold og utgiftsutjevnende tilskudd
10. Vi anbefaler at det gjennomføres en særskilt vurdering av spesielle utfordringer for de

små kommunene med stabil nedgang i innbyggertallet. Inntil man har bedre kunnskap
om dette, kan det innføres et eget småkommunetilskudd.

12. Det må gjennomføres en gjennomgang av kostnadsnøklene for utgiftsutjevningen. Her
må nøklene utvikles slik at de ikke motvirker effekten av Sørheim-utvalgets forslag, og
er innrettet mot å dekke kommende behov og ikke historiske behov.

13. Det må opprettes kriterier som ivaretar kostnadsulempene kommuner med stor andel
fritidsboliger i forhold til antall fastboende. Dette for å dekke opp kostnadene ved at
også beboere i fritidsboliger benytter seg av kommunale tjenestetilbud.

Med vennlig hilsen
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