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«SDO_TITTEL» 
 
Sortland formannskap har behandlet saken i møte 31.01.2008 og gitt følgende enstemmige 
høringsuttalelse: 
 
Skatten andel av kommunenes inntekter 
En høy skatteandel fører til at kommunene i likhet med staten følger med på og drar nytte av  
økonomiske oppgangstider med en generell økning i skatteinntektene slik vi for eksempel opplevde i 
2006. På den annen side er det tradisjon for at regjeringen ikke viderefører ”ekstra skatteinntekter” i 
budsjettopplegget for det kommende året, og uventet høy skattevekst kan derfor bare disponeres til 
engangsutgifter.  
 
Stor vekt på lokal forankring oppfattes slik at det skal være en sterk kobling mellom de som betaler 
skatten, lokale beslutningstakere og brukerne av tjenestene. Utvalgets vektlegging av lokal forankring 
betyr at innbyggere i kommuner med høye skatteinntekter skal oppleve et bedre tjenestetilbud enn 
innbyggere i kommuner med lave skatteinntekter. I utgangspunktet kan dette virke som et naturlig 
prinsipp, men fordi inntektssystemet handler om finansiering av nasjonale velferdstjenester som er 
grunnleggende for folks levekår, er det fra et likeverdighetsperspektiv uheldig med en høy skatteandel 
isolert sett.  
 
Sortland kommune støtter  Sørheim-utvalgets anbefaling om en skatteandel på rundt 50 % av de 
samlede inntektene, men dette forutsetter en større inntektsutjevning, jfr pkt om inntektsutjevning. 
 
Selskapsskatten som kommunal skatt 
Det er ikke dokumentert at lokalpolitikeres interesse for næringsutvikling var lavere i de årene hele 
selskapsskatten tilfalt staten enn i årene før omleggingen. Erfaring viser at tilrettelegging for etablering 
av nye og sikring av eksisterende arbeidsplasser har høy prioritet blant lokale folkevalgte. 
 
Arbeidsplasser nær bosted er et velferdsgode for innbyggerne fordi disponibel fritid har stor verdi. 
Man ønsker ikke å bruke store deler av dagen på reise til og fra arbeid. I tillegg gir et variert 
arbeidstilbud valgmuligheter for innbyggerne og livskraftige og robuste lokalsamfunn. Høy 
yrkesaktivitet vil også bidra til å holde sosialhjelpsutgiftene nede. Det er derfor naturlig at innsats for 
næringsutvikling har høy lokalpolitisk prioritet. 
 
Sortland kommune støtter flertallets anbefaling om å fjerne selskapsskatten som kommunal inntekt og 
kompensere dette ved å øke kommunenes andel av skatt fra personlige skattytere.  
 
Nivå på og utforming av inntektsutjevningen 



Inntektssystemet har to utjevningsordninger som skal bidra til en rettferdig fordeling av de frie 
inntektene. Rettferdig fordeling knytter seg her til at kommunene får like muligheter til å gi 
innbyggerne et likeverdig velferdstilbud. Mens utgiftsutjevningen skal sikre at alle kommuner har et 
like stort krav til egenfinansiering av tjenesteproduksjonen skal inntektsutjevningen sikre kommunene 
tilstrekkelig med midler for å ivareta dette egenfinansieringskravet.  
 
Skatteinntektene varierer som nevnt mye mellom kommunene, og en skatteandel på rundt 50 % krever 
større utjevning av skatteinntektene enn dagens modell. Sørheim-utvalget har tatt et lite skritt i riktig 
retning ved å øke utjevningsgraden med 5 %-poeng, men det er langt fra nok til å sikre alle innbyggere 
i landet er likeverdig nasjonalt velferdstilbud. 
 
Det er av stor betydning at innbyggerne har et forutsigbart velferdstilbud. Inntektsutjevningen utgjør 
sikkerhetsnettet for et stabilt tjenestetilbud dersom skatteinntektene svikter lokalt. Desto lavere 
kompensasjonsgrad og trekkprosent man benytter, desto større konsekvenser får et lokalt fall i 
skatteinntektsnivået.  
 
Sortland kommune anbefaler at kompensasjonsgraden økes til 75 % innenfor den symmetriske delen 
samt at det gis en tilleggskompensasjon på 20 % for skatteinntekter som er under 90 % av 
landsgjennomsnittet. Basert på skatteinntekt fra 2006 innebærer dette en omfordeling på 1,8 mrd. kr 
mellom kommunene.    
 
Sortland kommune anbefaler i likhet med utvalgets leder Kristin Sørheim at Regjeringen øker 
inntektsutjevningen av skatteinntektene mer enn utvalget har gått inn for og at det gjennomføres en 
særskilt vurdering av de største kommunene sine utfordringer. Inntil man har bedre kunnskap om dette 
kan det innføres et eget storkommunetilskudd som ivaretar forhold for de største kommunene som 
ikke i tilstrekkelig grad blir ivaretatt i kostnadsnøklene.  
 
Regionalpolitisk begrunnede tilskudd innenfor inntektssystemet 
Dagens regionalpolitiske ordninger i inntektssystemet er i hovedsak basert på geografi (Nord-
Norgetilskuddet), innbyggertall (regionaltilskuddet) og skatteinntekter (regionaltilskuddet), mens det 
ikke ligger noen direkte vurdering til grunn for hvilke kommuner som har behov for regionalpolitiske 
tiltak. Mens Nord-Norgetilskuddet ble etablert i 1994 for å videreføre effekten av et høyere 
minsteinntektsnivå i landsdelen, er regionaltilskuddet en del av tapskompensasjonen knyttet til 
endringene etter Rattsø-utvalgets gjennomgang av inntektssystemet i 1996. Sortland kommune støtter 
utvalgets forslag om å koble et nytt distriktspolitisk tilskudd til det distriktspolitiske 
virkemiddelområdet. Denne koblingen sammen med forhøyelse av skatteinntektsgrensen og 
gjennomsnittsberegninger for skatteinntektene de siste tre årene bidrar til mer langsiktighet i de 
distriktspolitiske overføringene. 
 
Vektingen av sonene er både basert på et ønske om å prioritere Nord-Norge spesielt, men også et 
ønske om å begrense omfordelingsvirkningene. Klare politiske prioriteringer av for eksempel Nord-
Norge er enkelt å forholde seg til.  
 
Sortland kommune støtter at Tromsø og Bodø tildeles midler gjennom det distriktspolitiske tilskuddet. 
Bakgrunnen er at byene fungerer som motorer i landsdelen og bidrar til å begrense 
befolkningsnedgangen i området. Det er viktig å sikre bærekraftig bosettingsgrunnlag over tid. 
Utflyttingen fra utkantene bør helst stoppe i et senter i samme fylke. Dette kan også gjelde andre 
regionsentre slik at disse kan ivareta samfunnsutviklerrollen og bremse flyttestrømmen til 
pressområder.  
 
Behovet for egne tilskudd til vekst- og fraflyttingskommuner  
Befolkningsoppdateringen skal bidra til størst mulig samsvar mellom utviklingen i etterspørselen etter 
velferdstjenester og utviklingen i inntektene for å finansiere denne. Kommunene har små muligheter 
til å forutse konsekvensene av befolkningsendringene i rammetilskuddet. Utvalgets forslag imøtegår 
ønskene om mest mulig forutsigbarhet. I tillegg er denne endringen i telledato for fordeling av 
innbyggertilskudd og beregning av utgiftsutjevningen nødvendig for å kunne etablere det foreslåtte 
inntektsgarantitilskuddet. 
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Til tross for større usikkerhet ser ikke Sortland kommune dette som et stort problem og ser ikke 
tungtveiende momenter for større endring og støtter utvalgets innstilling. 
 
Størrelsen på skjønnsrammen innenfor inntektssystemet (skjønnsmidler) 
Sortland kommune er enig i at de frie skjønnsmidlene kan reduseres, men at fylkesmannen fortsatt har 
skjønnsmidler som kan tildeles etter søknad. 
 
Behovet for overgangsordninger i inntektssystemet 
Dagens overgangsordning er forutsigbar. Man kan regne på egen kommune uten at man trenger å 
kjenne utviklingen for alle kommunene. Sortland kommune ser ikke at de foreslåtte endringer 
medfører forenkling og anbefaler at dagens overgangsordning fortsetter slik at kommunene skal få tid 
til omstilling ved store inntektsendringer. 
 
Andre forhold 
 
Økning av den økonomiske rammen til kommunene 
Utvalgets samlede innstilling kan føre til at kommunene grupperes som tapere eller vinnere avhengig 
av om endringene fører til redusert eller økt økonomisk ramme for kommunen. De virkelige taperne er 
innbyggere som i en årrekke, ikke har fått sin rettmessige del av de nasjonale velferdstjenestene fordi 
bostedskommunen har hatt lave skatteinntekter og den betydning dette har i inntektssystemets 
innretning. 
 
For å skape nødvendig politisk mot til å løfte tjenestetilbudet i kommuner med lave inntekter til et 
likeverdig velferdstilbud i hele landet anbefaler Sortland kommune at Regjeringen i tillegg øker den 
økonomiske rammen til kommunene i budsjettopplegget for 2009 reelt så mye at det kan innføres 
kompensasjonsordninger for kommuner som får inntektsrammen redusert i et vesentlig omfang som 
følge av endringene i inntektssystemet 
 
Muligheter for andre frie inntekter for kommunene 
I likhet med to av utvalgets medlemmer (Sørheim og Voie) mener Sortland kommune at Regjeringa 
bør vurdere om en arealavgift, ressursrente eller eiendomsskatt for verk og bruk også skal omfatte  
installasjoner i sjø innenfor kommunens territorialgrense.  
 
Tilskuddsordning for ressurs 

•   Den statlige tilskuddsordningen for ressurskrevende tjenester bør ikke knyttes til alder, men kun til  
•   behov.  
•  
•    Ved den delvise innlemmingen av vertskommunetilskuddet til kommuner med tidligere  
•    sentralinstitusjoner i inntektssystemet i 2005, henviste LVSH til at den delen som gikk inn i  
•    rammetilskuddet ikke er en fast framtidig størrelse, men vil være avhengig av kriteriesammensetning 
•    og vekting av kostnadsnøkler. Borgeutvalgets foreslag om en langt lavere vekting av kriteriet for 
•    utviklingshemmede underbygger dette og står ellers i strid med begrunnelsen om et tilskudd som  
•    skulle skjerme vertskommunene mot utilsiktede omfordelingsvirkninger i inntektssystemet.  
•    Borgeutvalgets henvisning til at lavere vekting av kriteriet utviklingshemmede ville gi økt tilskudd til  
•    ressurskrevende tjenester, er ikke troverdig. Den delvise innlemmingen av vertskommunetilskuddet  
•    som ble gjennomført i 2005, bør derfor tilbakeføres til den opprinnelige ordningen som ble avtalt i  
•    2001. Gitt at dette skjer i 2009, må tilbakeføringen bygge på det en utviklingshemmet utløser via  
•    inntektssystemet i 2008 og prisomregnes til 2009-nivå i henhold til deflatoranslaget i statsbudsjettet  
•    for 2009. De framtidige reduksjoner i vertskommunetilskuddet ved frafall blant 
•    vertskommunebeboerne, kan da kobles til ny overgangsordning (INGAR). 

 
Med hilsen 
 
Helge Høve 
økonomisjef 


