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Melding om vedtak

Deres ref: Vår ref: Saksbeh; Arkivkode: Dato:
04/00448-9 Helen Aasen, 75038000 103 01.02.2008

Særutskrift: Uttal else til SØrheimsutvalgets forslag til forbedring
av overforingssystemet for kommunen

Saken ble behandlet i Formannskapets møte den 30.01.08, sak PS 007/08.

Formannska ets vedtak:

Vevelstad kommune vedtar følgende uttalelse til Sørheimsutvalgets forslag til forbedring av
overføringssystemet for kommunen:

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 få et likeverdig nasjonalt
velferdstilbud. Dette er en viktig forutsetning for finansiering av kommunal sektor og
Vevelstad 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 2005:18 pekt på at de rikeste kraftkommuner har
mulighet til å tilby innbyggerne et betydelig høyere nivå på den kommunale
tjenesteproduksjonen enn andre kommuner. Vevelstad kommune vil derfor be om at
regjeringen iverksetter et utredningsarbeid som vurderer også disse forhold.

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

50% av kommunens samlede inntekter. Vevelstad kommune foreslår at rammetilskuddet
økes på bekostning av skatteinntektene slik at innbyggertilskuddet økes fra å utgjøre '/4 av
utgiftsbehovet til å utgjøre minst V2 av utgiftsbehovet.

Selskapsskatt
3. Vevelstad 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 Sørheimutvalget har foreslått, ikke tilstrekkelig til

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

Vevelstad kommune anbefaler derfor at den symmetriske delen av inntektsutjevningen
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Vedtaket kan påklages til kommunen. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført
adressat.  Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innefristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de
endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart
for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Rett utskrift
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