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HØRINGSUTTALELSE - SØRHEIMUTVALGET

Ullensaker herredsstyre vedtok følgende høringsuttalelse i møte 28. januar 2008:

Ullensaker kommune slutter seg i hovedsak til de foreslåtte endringene fra Sørheimutvalget som
vil gi en helhetlig forbedring av inntektssystemet til kommunene. Ullensaker har følgende
kommentarer / innspill til forslaget fra utvalget:

• Ullensaker legger vekt på at skatteandelen av kommunens inntekter bør være høy og minst
ligge på 50 %. En høy skatteandel vil bidra til lokal forankring og lokalt demokrati. Det er
viktig at kommunene gis mulighet til selvstyre og utvikling.

• Ullensaker mener at nåværende system for inntektsutjevning er balansert, men kanut fra en
helhetlig vurdering likevel støtte en økning av den symmetriske inntektsutjevningen fra 55 %
til 60 %.

• Ullensaker vil sterkt anbefale at selskapsskatten videreføres som en kommunal skatt og
anbefaler å innføre Skattefondsmodellen som gir raskest oppdatering på endringer i skatten.
Ullensaker har sterkest næringsutvikling på Romerike, og det er svært viktig at noe av
verdiene som skapes gjennom den villighet kommunen viser til å legge til rette for denne type
vekst, blir liggende igjen i kommunen og kommer innbyggerne til gode. Det avgis store
arealer, og det kreves en infrastruktur til formålet. Det er derfor viktig for den videre
næringsutvikling og vekst på Romerike og i tilsvarende vekstregioner at villigheten til fortsatt
å stille arealer til disposisjon og tilrettelegge for næringsutvikling er til stede. Selskapsskatten
er et godt insitament til dette ved at kommunene far et direkte bidrag fra denne delen av
kommunenes virksomhet.

• Ullensaker støtter utvalgets forslag om en vekstkompensasjon for kommuneri sterk vekst.
Kompensasjonen bør gis som friske midler til kommunesektoren.

• Ullensaker slutter seg til forslaget om endringer i bruken av skjønnsmidler.
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• Ullensaker kan ikke støtte utvalgets forslag om å innføre oppdatering av befolkningstall for
utgiftsutjevningen på bakgrunn av befolkningstall pr 01.07. i året før budsjettåret. Dette på
bakgrunn av at det er viktig for en vekstkommune å få kompensert for endringene i
befolkningen snarest mulig.

• Ullensaker slutter seg til omleggingen av overgangsordningen til INGAR  ettersom dette vil gi
en sterkt forenklet overgangsordning i fht dagens ordning som er kompleks og uoversiktlig.

• Ullensaker kommune beklager at utvalget ikke har tatt opp spørsmål knyttet til
utgiftsutjevningssystemet. For svært mange kommuner har dette større reell betydning for
den økonomiske handlefriheten enn inntektsutjevningssystemet. Dette gjelder ikke minst
vekstkommuner med en ung befolkning. I denne typen kommuner avspeiler ikke
utgiftsutjevningen kommunenes reelle utgifter ved å gi et likeverdig tjenestetilbud med andre
kommuner.
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