
D
ROGALAND

FYLKESKOMMUNE

FYLKESRÅDMANNEN
Admini strasjonsavdelingen

Kommunal- og regionaldepartementet
Postboks 8112 Dep
Akersgt. 59
0032 OSLO

Deres ref.:

29.01.2008

Saksbehandler: Alv Maaland  Saksnr . 07/9265-4
Direkte innvalg: 51 51 66 17  1,øpenr. 3751/08

Arkivnr. 243

SØRHEIMUTVALGET - INNTEKTSSYSTEMET FOR KOMMUNENE - HØRING

Det vises til dapartementets skriv datert 26.10.07.

Til orientering meddeles at fylkesutvalget i Rogaland behandlet saken i møte 22.01.08 og fattet
følgende vedtak :

Rogaland fylkeskommune kan ikke se at det er noen god begrunnelse for at dagens ordning
med inntektsutjevning er relativt ulikt utformet for kommunene og fylkeskommunene. Valg
av nivå for inntektsutjevning for kommunene bør gjenspeiles i tilsvarende ordning for
fylkeskommunene.

2. En økning av inntektsutjevningen fra 55 prosent til 60 prosent gir skattesvake kommuner et
høyere inntektsnivå, mens befolkningsrike kommuner med skatt over landsgjennomsnittet
vil få redusert sine inntekter. En for lav utjevningsgrad svekker muligheten for å oppfylle
nasjonale tjenestekrav, mens en for sterk utjevning fører til at skatt som lokal inntekt blir
svekket og at sektoren blir tilnærmet rammefinansiert. Det må være en balanse i
inntektsutjevningen som sikrer det lovpålagte tjenestetilbudet i skattesvake kommuner og
samtidig ivaretar nødvendige incentivvirkninger for økte skatteinntekter

3. De store byene har generelt høyere skatteinntekter enn landsgjennomsnittet, samtidig som de
har utfordringer som inntektssystemet i dag ikke tar hensyn til. Lønnskostnader er høyere i
pressområdene, rekrutteringsutfordringer er betydelige, samt at store byer sliter med høye
tomtepriser og investeringskostnader. Kommunene i pressområdene står dermed overfor et
generelt høyere kostnadsnivå som reduserer de reelle forskjellene i inntektsnivået. Disse
forhold knyttet til storbyene er ikke analysert i utvalgets forslag, noe som Rogaland
fylkeskommune mener er en svakhet med forslaget. Det forutsettes at dette hensyntas ved
forslag til nye kostnadsnøkler.

4. Rogaland fylkeskommune mener at selskapsskatt er viktig som incentiv for å legge til rette
for næringsvirksomhet. Tilretteleggingen for næringsutvikling koster vertskommune
betydelige midler i form av infrastruktur og arealplanlegging. Selskapsskatten er en viktig
inntektskilde for å kompensere for disse utgiftene. Rogaland fylkeskommune er derfor uenig
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i at selskapsskatten avvikles. Selskapsskatten bør i sin helhet beholdes som kommunal skatt.

5. Rogaland fylkeskommune er enig med utvalget i hovedprinsippet om å samle
distriktstilskuddene i ett tilskudd, men mener det bør etableres ordninger for øykommuner
der det ikke er naturlig å slå seg sammen med nabokommuner. Eksempler på dette er Utsira
og Kvitsøy som begge vil oppleve en dramatisk nedgang i sine tilskudd som følge av
Sørheimutvalgets innstilling.

6. Rogaland fylkeskommune er positive til ordningen rettet mot vekstkommuner, men mener
den er for svak til å fullt ut å møte vekstkommunenes utfordringer, blant annet fordi en ikke
bruker reelle befolkningstall. Prognostisert befolkningstallsutvikling i budsjettåret må legges
til grunn ved beregning av inntektsutjevningen. Rogaland fylkeskommune vil også be om at
det utarbeides kriterier for vekstkommunene i utgiftsutjevningen.
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