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Ski kommune - hørin  suttalelse

Sørheimutvalget - inntektssysytemet for kommunene

Behandlet i Ski kommunestyret 16.01.2008 sak 03/2008

Kommunest rets vedtak er:
Ski kommune avgir følgende høringsuttalelse:

1. Sørheimutvalgets mandat er begrenset til en gjennomgang av hvordan
inntektssystemet skal sikre best mulig fordeling av ressurser mellom kommunene.
Utvalget forutsetter videre at inntektssystemets utgiftsutjevning med kostnadsnøkler
som ble vurdert av Borgeutvalget i 2005 gir full utjevning av kostnadsulemper for de
sentrale velferdstjenestene. Ski kommune mener at denne begrensningen i mandatet
ikke gir god nok samlet gjennomgang av ressursfordelingen i kommunesektoren.

2. Ski kommune vil også peke på et stort behovet foren gjennomgång av
kommunesktorens totale inntektsgrunnlag og de økonomiske rammebetingelser som
ligger til grunn for sektorens tjenestetilbud. Kommunene opplever i dag en økende
ubalanse mellom forventet tjenestetilbud og kommunenes økonomiske
rammebetingelser.

3. Ski kommune vil understreke at mange Akershuskommuner er vekstkommuner som i
betydelig grad merker de merkostnader som følger av høy vekst. Men Ski kommune
går imot en ny vekstkompensasjon etter den modellen som er skissert i utvalgets
rapport, som en erstatning for bruk av oppdaterte befolkningstall. Kriteriet for å
kunne få kompensasjon vurderes som svært strengt. Dette vil kunne ramme hardt de
kommunene som har stor befolkningsvekst, men som ikke når helt opp til det
dobbelte av veksten på landsbasis.

Vekstkommunenes kompensasjon bør være tilnærmet parallell med den
kompensasjonen fraflyttingskommuner mottar. Dette betyr at vekstkommuner bør få
kompensasjon fra samme innslagspunkt som det gis fraflyttingskompensasjon for.

4. Ski kommune mener at kommunene bør får beholde en særskilt selskapsskatt for å
sikre de incentiwirkninger en slik skatt gir. Dagens ordning med utbetaling over
rammetilskuddet i ettertid gir en akseptabel forutsigbarhet for kommunene.

5. Ski kommune støtter de forslag som fremmes vedrørende endringer i de
distriktspolitiske tiltak i rammefinansieringen. Ski kommune vil samtidig understreke at
de utfordringer som gjelder byer og bynære kommuner ikke må kommer i skyggen av
disse tiltakene. Ski kommune mener at slike by-relaterte merutgifter må bli tillagt vekt
i framtidige vurderinger av fordelingskriteriene i utgiftsutjevningen.

6. Ski kommuner støtter Sørheimutvalgets flertallsinnstilling når det gjelder følgende
punkt:

a. Skattens andel av kommunenes totale inntekter bør utgjøre om lag 50
prosent.

b. Endringene i skjønnstilskuddsordningen.

c. Innføring av en inntektsgaranti (INGAR)  til erstatning for dagens
overgangsordninger.



7. Ski kommune går imot økt utjevning av skatteinntekter mellom kommunene. En
økning i den symmetriske inntektsutjevningene fra 55 til 60 prosent vil kunne svekke
inntektsgrunnlaget for større presskommuner med befolkningsvekst. Dagens
inntektsutjevning vurderes som tilstrekkelig i forhold til å sikre kommuner med et
svakt inntektsgrunnlag nødvendige ressurser til å finansiere sine oppgaver.

8. Ski kommune går imot å avvikle bruk av oppdaterte befolkningstall. Det argumenteres
med at dette vil skaffe større forutsigbarhet i inntektsgrunnlaget for kommunene. Ski
kommune mener ikke at dette argumentet om forutsigbarhet bør veie tyngre enn at
kommunene med stor befolkningsvekst skal kompenseres.


