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HØRING - NYTT INNTEKTSSYSTEM FOR KOMMUNENE
MELDING OM VEDTAK
Fra møtet i Formannskapet den 11.02.2016, saksnr PS 13/16.
De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak:
HØRINGSUTTALELSE FRA LEBESBY KOMMUNE
1. Lebesby kommune synes det er utfordrende å gi en høringsuttalelse til flere av
forslagene som foreligger. Dette fordi det ikke er mulig å se utslagene av flere av de
foreslåtte endringene. Her nevnes småkommunetilskudd og Nord-Norge tilskudd
2. Nord-Norge tilskuddet samordnes ikke med småkommunetilskuddet, men beholdes
som et eget tilskudd til kommunene i Nord-Norge som i dag, herunder også
differensieringen. Landet bør ha interesse av at Nord-Norge fortsatt er i stand til å
forvalte landsdelens naturressurser, herunder fiskeri – og havbruksressursene, på en
god måte, samt å hevde Norges interesser i Nordområdene. Uten en sterk offentlig
sektor vil sysselsetting og bosetting i landsdelen bli svært sårbar ovenfor
svingningene i privat sektor. Spredt bosetting og få å dele infrastrukturkostnadene på
gjør at kommunen må bidra i større grad en i sentrale strøk av landet. Som eksempel
kan nevnes bredbåndsutbygging. Det er flere bygdesamfunn både i Lebesby kommune
og andre kommuner i landsdelen som ikke har bredbånd. Det er for få å dele
kostnadene på, og andre støtteordninger trappes ned når en viss prosent av landet er
dekket.
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3. Utformingen av nytt inntektssystem må gjøres nøytralt uten direkte tilknytning til
kommunereform og debatten om kommunesammenslåinger.
4. Forslaget til nytt inntektssystem mangler avklaring på hvilke regler som skal gjelde i
2017-2019 for kommuner som innen 30.6.16 fatter vedtak om å slå seg sammen fra
1.1.2020. Dette må avklares.
5. Summen av endringer i kostnadsnøklene slår dårlig ut i mange små
distriktskommuner. Vi ber i så henseende departementet om å se nøye på utslagene
for Lebesby kommune, som et eksempel på utslagene. Endringer på sone og nabo slår
ut på mange av nøklene. I vår kommune er det 270 km en-vei til Veidnes, det er 4
fjelloverganger som vinterstid ofte kan være kolonnekjørt. Det er klart at det er dyrt
og krevende å drive tjenester under slike forhold. Vi ber departementet om ikke å
redusere sone og nabo kriteriene i kostnadsnøklene.
6. Delkostandsnøkkel barnehage. Tall fra KS viser at denne slår dårlig ut i
distriktsnorge. Vi har større frafall fra videregående skole, og flere med lav
utdanning. Vi ber departementet om å bruke alternativ kostnadsnøkkel hvor
utdanningskriteriet erstattes med følgende kriterie: Barn 1-5 år med vekt 0,8093
og Antall heltidsansatte 20-44
med vekt 0,1907
7. Innslagspunktet for tilskudd til ressurskrevende tjenester må justeres ned
tilsvarende nedvektingen av kriteriet psykisk utviklingshemmede 16 år og over.
8. Skatte og avgiftsordninger som i dag holdes utenfor inntektsutjevningen,
eksempelvis eiendomsskatt, konsesjonsavgifter og konsesjonskraft, må også holdes
utenfor i fremtiden.

Med hilsen
LEBESBY KOMMUNE
Harald Larssen
Rådmann
Mobil: 95 89 95 85
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