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SP - HØRING - FORSLAG TIL NYTT INNTEKTSSYSTEM FOR KOMMUNENE

Kommunestyrets behandling:
Behandling:
Følgende forslag fremmet:
Forslag fra AP v/Monica Nielsen:
Med bakgrunn i ytterligere arbeid med virkningene av forslaget til nytt inntektssystem for
kommunene foreslås innstillingen endret til å lyde slik:
1. Alta kommune krever at innslagspunktet for tilskudd til ressurskrevende tjenester må
justeres ned tilsvarende nedvektingen av kriteriet psykisk utviklingshemmede 16 år
og over.
2. Forslaget til strukturkriterium er kopi av Rattsøutvalgets innstilling fra NOU 2005:18
som da ble avvist politisk. I forslaget til innretning av det nye strukturkriteriet taper
alle kommuner med innbyggere mellom 10000 og 20000 innbyggere. Alta kommune
anbefaler en innretning av strukturkriteriet på linje med KS sitt alternativ der
basiskriteriet bare graderes for kommuner med mindre enn 12000 innbyggere.
3. 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.
4. Skatteandelen i kommunenes inntekter må IKKE økes, og inntektsutjevningen må IKKE
svekkes.
5. Differensieringen av Nord-Norge tilskuddet må opprettholdes minimum på dagens
nivå.
Forslaget vedtatt enstemmig.
Innstillingen falt.

Kommunestyrets vedtak:
1. Alta kommune krever at innslagspunktet for tilskudd til ressurskrevende tjenester må
justeres ned tilsvarende nedvektingen av kriteriet psykisk utviklingshemmede 16 år
og over.

2. Forslaget til strukturkriterium er kopi av Rattsøutvalgets innstilling fra NOU 2005:18
som da ble avvist politisk. I forslaget til innretning av det nye strukturkriteriet taper
alle kommuner med innbyggere mellom 10000 og 20000 innbyggere. Alta kommune
anbefaler en innretning av strukturkriteriet på linje med KS sitt alternativ der
basiskriteriet bare graderes for kommuner med mindre enn 12000 innbyggere.
3. 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.
4. Skatteandelen i kommunenes inntekter må IKKE økes, og inntektsutjevningen må IKKE
svekkes.
5. Differensieringen av Nord-Norge tilskuddet må opprettholdes minimum på dagens
nivå.

Postadresse:
Postboks 1403
9506 ALTA

Besøksadresse:
Sandfallveien 1
ALTA

Telefon:
Telefaks:

78455000
78455011

