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Høringsuttalelse revisjon av inntektssystemet for kommunene.
1. Sømna kommune viser til departementets forlag om endring av inntektssystemet. Forslaget
som er omfattende, er uferdig på sentrale punkter slik at det er vanskelig å se hele bildet og
hvilke virkninger dette vil ha for den enkelte kommune.
Sømna kommune ber om at det fremlagte forslag til endring av inntektssystemet ikke settes
i verk før kommunene er presentert det hele bildet, gitt mulighet til å uttale seg, og at
kommunene gis nødvendig tid til å planlegge og å iverksette omorganiseringer som følger
av de foreslåtte endringene. Så vidtgående endringer som forslaget innebærer bør utsettes
til 1.1.2018.
2. Sømna kommune ber om at en innretter de regionale virkemidlene slik at
småkommunetilskuddet fortsatt gis som et fastbeløp pr kommune som har under 3200
innbyggere, og at Nord-Norge tilskuddet gis pr innbygger tilsvarende dagens ordning.
3. Forslaget, som er sendt til høring, vil kunne føre til en dreiing i retning av enda større
sentralisering og bidra til at tjenestetilbudet i distriktene blir svekka i forhold til
tjenestetilbudet i mer tettbebygde strøk.
4. Sømna kommune fremhever at nedvekting av psykisk utviklingshemmede 16 år og over
ikke kan anbefales uten av innslagspunktet for ressurskrevende brukere justeres ned for å
fange opp den underfinansieringen som her oppstår.
5. Sømna kommune er svært kritisk til en eventuell mindre utjevning av skatteinntektene
mellom kommunene, i utgangspunktet bør det utjevnes mer. I et område med mye
primærnæring sier det seg selv at skatteinngang blir lav. Primærnæringer har stor
ringvirkning lokalt og regionalt både innenfor næringsmiddelindustri, transportnæring og
andre tjenesteytende næringer. Selskapsskatten omhandles veldig kort, men det er stor
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skepsis for å innlemme denne i skatteutjevningen. Den er konjunkturfølsom og blir
uforutsigbar gjennom budsjettåret. Hovedkontor og faktisk verdiskapning ligger ikke
nødvendigvis på samme sted. Områder hvor verdier skapes skal også ha kommunale
tjenester, samfunns- og infrastruktur. Det forventes at dette tas hensyn til hvis selskapsskatt
skal innlemmes

Med hilsen

Andrine Solli Oppegaard
Ordfører
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