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Uttalelse om  Sørheimsutvalgets utredning fra Sømna kommune.
Formannskapet i Sømna kommune har fattet følgende enstemmige uttalelse i saken.

Overordnet ansvar
1. Regjeringen og Stortinget har det nasjonale ansvaret for innbyggernes velferd.

Regjeringen og Stortinget har derfor ansvaret for at inntektssystemet legger til rette for at
innbyggere i alle landets kommuner skal oppleve å fl et likeverdig . nasjonalt
velferdstilbud. Dette er en viktig forutsetning for finansiering av kommunal sektor og
Sømna kommune ser det som en vesentlig svakhet at kommunale inntekter som følge av
kraftproduksjon og landanlegg for olje- og gassproduksjon ikke er inkludert i rapporten.
Borgeutvalget har i NOU 2005: 1 8 pekt på at de rikeste krankommuner har mulighet til å
tilby innbyggerne et betydelig høyere nivå på den kommunale tjenesteproduksjonen enn
andre kommuner. Sømna kommune vil derfor be om at regjeringen iverksetter et
utredningsarbeid som vurderer også disse forhold.

Skatteandel
2. Sømna kommune er uenig i utvalgets forslag om at skatteandelen fortsatt skal utgjøre

50% av kommunens samlede inntekter. Sømna kommune foreslår at rammetilskuddet
økes på bekostning av skatteinntektene slik at innbyggertilskuddet økes fra å utgjøre '/ av
utgiftsbehovet til å utgjøre minst'' V2 av utgiftsbehovet.

Selskapsskatt
3. Sømna kommune støtter forslaget 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 er slik Sørheim-utvalget har foreslått, ikke tilstrekkelig

til å sette kommunene i stand til å gi alle innbyggere i landet et likeverdig tjenestetilbud.

Sømna kommune anbefaler derfor at den symmetriske delen av inntektsutjevningen
endres fra dagens 55 % og økes slik at kompensasjonsgrad og trekkprosent blir 75 %.

Kommuner med skatteinntekt under 90 % av landsgjennomsnittet skal som Sørheim-
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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.
Finansieringen av tilleggskompensasjonen skjer ved at alle kommuner trekkes et likt
beløp pr. innbygger.

Distriktspolitisk tilskudd
5. Sømna kommune støtter utvalgets anbefaling om å samle regionalpolitiske tiltak i ett

distriktspolitisk tilskudd. Sømna kommune er uenig i innretning av tilskuddet til å
overføre ressurser fra kommuner under 3000 innbyggere til kommuner i gruppen mellom
3000 og 10 000 innbyggere. Dette vil for disse kommuner innebære å videreføre de
negative virkningene av Rattsøutvalget noe regjeringen Stoltenberg II stoppet ved sin
tiltredelse.

6. Kompensasjon for forhøyet sats for arbeidsgiveravgift etter tilbakeføringen av ordningen
med differensiert arbeidsgiveravgift overføres fra skjønnsmidlene og legges inn som
egen kolonne i det distriktspolitiske tilskuddet.

Befolkningsoppdatering og vekst
7. Sømna kommune støtter utvalgets forslag til ny befolkningsoppdateringer i det en ser at

dette vil reduserer bråe endringer i forhold til befolkningsreduksjoner.
8. 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.

9. Sømna kommune støtter ikke at veksttilskuddet som anbefalt av utvalget skal belastes
skjønnsrammen, men foreslår at det gies som en egen finansiering.

Skjønnsmidler
10. Sømna kommune støtter utvalgets anbefaling om en opprydding i skjønnsmiddel rammen

slik at grunnlaget for tildeling blir klarere idet -distriktspolitiske virkemidler trekkes ut. -
Sømna kommune viser til at 36% av tildelte midler for Nordland i 2008 går til barnevern,
ressurskrevende brukere, sosial hjelp, psykiatri og rusproblematikk og mener at den
foreslåtte reduksjonen er for stor. Skjønnsmidler vil fortsatt være en viktig
"sikkerhetsventil" i IS for å ivareta forhold som ikke fanges opp i utgiftsutjevningen .

11. Det vises til punkt 6 ovenfor. Kompensasjon for forhøyet sats for arbeidsgiveravgift etter
tilbakeføringen av ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift overføres fra skjønns-
midlene og legges inn som egen kolonne i det distriktspolitiske tilskuddet.

Overgangsordningen
12. Sømna kommune finner den foreslåtte overgangsordningen som bedre enn dagens

ordning og må sees i sammenheng med de foreslåtte reduksjoner av skjønnsmidler.
Andre forhold
13. Sømna kommune etterlyser en grundigere behandling av kommunenes kapitalutgifter da

dette er vesentlige kostnader for kommunene og ofte et resultat av statlige reformer med
svært ulike finansieringsordninger.

14. Den økonomiske rammen for 2009 økes reelt så mye at det kan innføres kompensasjons-
ordninger til kommuner som får inntektsrammen redusert i vesentlig omfang som følge
av endringene i inntektssystemet.
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