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HØRINGSUTTALELSE TIL SØRHEIMUTVALGET

Vedlegg:

KS sin kortversjon:  Effekter av Sorheimutvalget for kommunene i  Troms.
Ligger ved  de utsendte korrrmunestyrepapirene.

Bakgrunn for saken:

Sørheimutvalget ble oppnevnt av den forrige Kommunal-og regionminister og er sammensatt
av alle politiske partier på Stortinget. Det er lagt opp til en omfattende høringsrunde og at
regjeringens vedtak innarbeides i Kommuneproposisjonen for 2009, som legges fram for
Stortinget i mai 2008.

Saksopplysninger:

Utvalget leverte sin rapport Forslag til forbedring av overføringssystemet for kommunene
den 26. oktober 2007.

Utvalgets mandat har omhandlet en vurdering av:

• Skattens andel av kommunens inntekter
• Nivå på og utforming av inntekstutjevningen
• Selskapskatten som kommunal skatt
• Regionalpolitisk begrunnede tilskudd innenfor inntektssystemet
• Behovet for egne tilskudd til vekst-og fraflyttingskommuner
• Størrelsen på skjønnsrammen innenfor inntektssystemet
• Ordning med oppdatering av befolkningstall i utgiftsutjevningen
• Behovet for overgangsordninger i inntektssystemet

Nord - Troms Regionråd  DA har  utarbeidet . følgende  høringsuttalelse:

HØRING - SØRHEIMUTVALGET - INNTEKTSSYSTEMET FOR KOMMUNENE

Det vises til brev publisert 26.10.07  hvor blant annet kommunene inviteres til å komme med
høringsuttalelser til rapporten "Forslag til forbedring av overføringssystemet for
kommunene"  med frist 28. januar 2008.

Nord-Troms Regionråd DA (NTRR) er et samarbeidsorgan for kommunene Lyngen,
Storfjord, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen. NTRR er et politisk  samarbeidsorgan



som arbeider med saker av felles interesse for kommunene og som fremmer regionens
interesser i fylkes- og rikssammenheng. Hovedmålsetting; "Regionrådet skal fungere som et
samlende organ, og jobbe aktivt for gode rammebetingelser for utvikling av Nord-Troms-
regionen".

Styret i Nord-Troms Regionråd DA består av ordførerne i de seks eierkommunene.

Nord -TrornsRe ionråd  ønsker å komme med føl ende uttalelse til Sørheimutval ets
rapport:

Generelt:
Nord-Troms Regionråd (kommunene i Nord-Troms) er godt fornøyd med forslaget til
endringer av inntektssystemet som er foreslått i rapporten. Nord-Troens Regionråd savner
imidlertid friske penger i det framlagte forslaget til nytt inntektssystem. Det at noen må gi for
at andre skal få er ikke alltid den beste løsningen. De kommunene som taper på den nye
ordningen hadde trengt pengene.

Nord-Troms Regionråd vil foreslå en økt vektlegging av forholdet mellom areal og folketall i
kommunene som fordelingskriteriutn, for å kunne gi et likeverdig tjenestetilbud i hele landet.

Distriktspolitisk tilskudd i inntektssystemet:
Vi mener det er viktig at kommunene i Nordområdene er godt rustet til å forvalte nasjonens
ressurser. En prioritering av Nordområdene innenfor inntektssystemet er viktig for at
kommunene i dette området skal vatre i stand til å forvalte landsdelens ressurser på en god
måte samt å hevde Norges interesser i Nordområdene. Ulikheter i levekår og inntektsnivå
tilsier også en fortsatt prioritering av Nord-Norge innenfor inntektssystemet.

Nord-Troms Regionråd har i flere år arbeidet for at alle kommunene i Nord-Troms
(Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord, Lyngen og Karlsøy) skal få like
rammebetingelser. Kommunene Karlsøy, Lyngen og Storfjord har i forhold til
virkemiddelsonen falt utenfor sitt viktigste samarbeidsområde, med differensierte vilkår både
for offentlig og privat sektor som følge. Historisk sett er Nord-Troms et naturlig
samarbeidsområde, med felles kulturelle røtter og felles utfordringer og muligheter i
framtiden. For å kunne utvikle vår region videre, er blant annet gode rammevilkår en viktig
faktor. Og samordning av disse vilkårene skaper et sterkere felles utgangspunkt for en positiv
utvikling.

Derfor er Nord-Troms Regionråd særlig fornøyd med at en samordning av
rammebetingelsene i tiltakssonen er innfridd i forslaget fra Sørheimutvalget.

Vi vil samtidig understreke vår forventning til at staten ved regjeringen sikrer at tiltakssonens
virkemidler fortsatt skal gjelde i Nord-Troms og Finnmark. Det er også ønskelig å
videreutvikle Nord-Norge og tiltakssonen som en arktisk sone innenfor EØS-avtalen for å
sikre null arbeidsgiveravgift og nye typer godkjente ordninger for regional statsstøtte for
årene framover. Det er også viktig å sikre indeksreguleringer av virkemidlene i tiltakssonen.

Nord-Troms 12.12.07



Bjørn Inge Mo Berit Fjellberg
Rådsordfører sekretariatsleder

Konklusjon:

Rådmannen anbefaler at kommunestyret støtter uttalelsen fra Regionrådet.

RAdmannens

innstilling:

Kommunestyret gjør følgende vedtak:
Kommunestyret støtter høringsuttalelsen fra Nord- Regionråd DA
vedr. Sørheimutvalgets Forslag til forbedring av overføringssystemet for kommunene.

Vedtak i kommunestyre 19.12.07

Innstillinga enst. vedtatt.

Skjervøy, 21.12.07

Reidar Mæland
rådmann


