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Høringsuttalelse - forslag til nytt inntektssystem for kommunene
Innledningsvis bemerkes at høringsfristen er satt alt for knapp når en ser dette opp mot de
potensielt store omfordelingsvirkninger som endringene gjennomført til fulle vil medføre.
Det bemerkes også at ikrafttredelse av nytt inntektssystem fom 01.01.2017 er minst ett år for
tidlig ift de muligheter som ligger for omstilling innenfor slikt kort tidsrom – i realiteten høsten
2016.
Ovennevnte to bemerkninger peker på en opplevd mangelfull prosess vedrørende endringer som
vil/kan få stor økonomisk betydning for den enkelte kommune. På generelt grunnlag er Målselv
kommune enig i en hyppigere oppdatering av kostnadsnøklene for slik å unngå for store
endringer når oppdatering skjer. Dette vil gi større forutsigbarhet for kommunene ift. planlegging
av aktiviteter.
Endring i kostnadsnøkkel PU over 16 år vil isolert virke negativ for Målselv kommune og andre
kommuner som eksempelvis har institusjoner hvor det historisk er slik at etter fylte 18 blir også
andre kommuners innbyggere værende i vertskommunen med bakgrunn i allerede utviklet tilbud.
Dette vil medføre en uforholdsmessig økonomisk byrde for vertskommune og ditto lette for
opprinnelselskommune, og det forutsetts slik sett at denne effekten nøytraliseres ved eksempelvis
å senke innslagspunkt for refusjon ressurskrevende tjenester tilsvarende. Omfordeling av
basistilskudd via nytt strukturkriteriet bør sees opp mot både endringer i regionalpolitiske
tilskudd og andre spesialtilpasninger hvor kommuner er tilgodesett Storkommunene kommer
styrket ut av forslag til nytt inntektssystem, mens det for kommuner fra 5 000 til 20 000 er
inntektstap. Her bør en se på storkommunetilskuddet hvorvidt dette er legitimert gjennom
objektive kriterier, og hvorvidt de ulike delkostnadsnøklene allerede fanger opp de evt.
merutfordringer som antas å tilligge disse. Det er viktig at det ikke innføres nye terskler som
utløses av kommunestørrelse, typisk at en over en viss kommunestørrelse får mer enn det
folketallet sier.
Selskapsskatten er innrettet slik at kommuner med stort næringsliv tilgodeses, og dette vil gi
store omfordelingsvirkninger som vil slå ut særs negativt for kommuner med annen
næringsstruktur, typisk landbruk, som gjennom nedvekting av landbrukskriteriet allerede taper på
forslaget til nytt inntektssystem.
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