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MELDING OM POLITISK VEDTAK - HØRING - FORSLAG TIL NYTT
INNTEKTSYSTEM FOR KOMMUNENE
Røyrvik kommunestyre har i møte den 16.02.2016 behandlet sak 11/16 og fattet slikt vedtak:
Røyrvik kommunestyres vedtak:
Røyrvik kommunestyre har følgende innspill til forslag til nytt inntektssystem for kommunene:
Røyrvik kommunestyre er bekymret for at forslag til nytt inntektssystem vil gi en samlet svikt i
inntektene til kommunene i Nord-Trøndelag. Kommunestyret er skuffet over at utslaget for hver enkelt
kommune ikke er gjort kjent i høringsgrunnlaget. Kommunestyret hadde ønsket en annen prosess for
utarbeidelse av nytt inntektssystem der kommunene hadde blitt involvert i prosessen før forslaget ble
lagt fram. Av enkeltelementer kan vi anføre:
1. Innføring av et strukturkriterium for differensiering av basistilskuddet støttes. Det foreslås at
grenseverdien settes til 25,4 km.
2. Tendensen i de foreslåtte endingene i inntektssystemet er en omfordeling fra små og mellomstore
kommuner til store kommuner med mange innbyggere.
3. Fjerning av urbanitetskriteriet synes fornuftig med tanke på at antall innbyggere vil telle mer på
mange områder.
4. Flere steder i høringsdokumentet står det at smådriftsulemper på tjenestenivå, for eksempel ved å
gi et desentralisert skoletilbud i en kommune med spredt bosetting, vil fortsatt kompenseres fullt
ut. Det er da vanskelig å forstå hvorfor sone- og nabokriteriene er vektet betydelig ned både når det
gjelder grunnskole, pleie og omsorg og kommunehelsetjeneste. Det stilles også spørsmål om
hvorfor ikke sone- og nabokriteriene brukes i delkostnadsnøkkelen for barnehage. Det vil være
betydelige kostnader forbundet med spredtbygdhet også for barnehagesektoren.
5. Forslaget til alternativ delkostnadsnøkkel for barnehage støttes. Det synes åpenbart at kriteriet
Antall heltidsansatte 20 – 40 år er mer treffsikkert enn Utdanningsnivå.
6. Forslaget om nytt kriterium Antall aleneboende 30-66 år støttes.
7. Redusert vekt på kriteriet Psykisk utviklingshemmede over 16 år synes dramatisk. At en del av
tapet kan kompenseres gjennom økt tilskudd til ressurskrevende tjenester vil bare skje helt
unntaksvis. Svært mange tunge og «kostbare» brukere er fysisk, og ikke psykisk, handicappede.
8. Det er stort minus i høringsnotatet at de foreslåtte endringene i regionalpolitiske tilskudd ikke er
mer Forslag konkrete, slik at det er mulig å beregne virkningene. Det kan se ut som om at tilskudd
vil bli gitt ut fra enhet og ikke per innbyggere. Dette vil slå skjevt ut for distriktskommuner som i
utgangspunktet vil være «ufrivillige småe»
9. Det er uheldig at ikke vektingen av basiskriteriet er kjent før kommuneproposisjonen for 2017
legges fram i mai.
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10. Det er også uheldig at en ikke vet om det blir endringer i skatteandel og i inntektsutjevninga før
forslag til statsbudsjett legges fram i oktober.

Enstemmig vedtatt.

I henhold til forvaltningslovens § 28 kan vedtaket påklages innen 3 uker etter mottatt varsel.
Eventuell klage sendes rådmannen og stiles til .
Dette til Deres orientering.
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