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Høring - Forslag til nytt inntektssystem for kommunene
I kommuneproposisjonen for 2016 (Prop. 121 S (2014-2015)) ble det varslet at regjeringen vil
foreta en helhetlig gjennomgang av inntektssystemet for kommunene, og at forslag til nytt
inntektssystem skal presenteres i kommuneproposisjonen for 2017. I denne gjennomgangen
skal inntektssystemet også ses i sammenheng med kommunereformen.
Kommunesektoren har ansvar for viktige velferdstjenester og forvalter en betydelig andel av
de økonomiske ressursene i norsk økonomi. Sektorens inntekter utgjør om lag 18 pst. av BNP
for Fastlands-Norge. Inntektssystemet for kommunene fordeler rammetilskuddet mellom
kommunene og omfordeler skatteinntekter. Skatteinntekter og rammetilskudd utgjør om lag
75 pst. av kommunesektorens samlede inntekter. I 2016 utgjør rammetilskuddet til
kommunene om lag124 mrd. kroner, mens skatteinntektene er anslått til om lag 155,4 mrd.
kroner.
Inntektssystemet består av flere elementer; innbyggertilskuddet, inkludert kostnadsnøkkelen i
utgiftsutjevningen, de regionalpolitiske tilskuddene og de ulike skatteelementene. I dette
høringsnotatet redegjøres det for konkrete forslag til endringer i kostnadsnøkkelen, mens det
gis en omtale av endret innretning på de regionalpolitiske tilskuddene. Et sentralt spørsmål
som drøftes i høringsnotatet er dagens kompensasjon for smådriftsulemper i kommunal
tjenesteproduksjon, og i hvilken grad kommuner skal kompenseres fullt ut for denne typen
kostnader. I tillegg drøftes forholdet mellom kommunenes skatteinntekter og
inntektssystemet.
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Gjennom basiskriteriet i kostnadsnøkkelen får kommunene i dag full kompensasjon for
smådriftsulemper på grunn av kommunestørrelse. Det foreslås her en modell for å
differensiere denne kompensasjonen, slik at ikke alle kommuner lenger vil motta full
kompensasjon for denne typen kostnader på kommunenivå. Det foreslås at det fortsatt skal gis
full kompensasjon for smådriftsulemper på tjenestenivå. Departementet tar sikte på å innføre
en modell der det skilles mellom frivillige og ufrivillige smådriftsulemper i kommunal
tjenesteproduksjon, og der kun ufrivillige smådriftsulemper kompenseres fullt ut. I
høringsnotatet presenteres innretningen på en slik modell. Denne endringen vil gjøre
inntektssystemet mer nøytralt i forhold til kommunesammenslutninger.
De regionalpolitiske tilskuddene er også vurdert, og departementet foreslår her en endring i
innretningen på disse tilskuddene framover. Det legges opp til å forenkle tilskuddsstrukturen
ved å slå sammen noen av dagens tilskudd, at de regionalpolitiske tilskuddene i større grad
knyttes opp til graden av distriktsutfordringer, og at tilskuddene i større grad gis per
innbygger i stedet for per kommune. Den siste justeringen vil gjøre tilskuddene mer nøytrale i
forhold til endringer i kommunestrukturen.
Departementet legger opp til å presentere et helhetlig forslag til nytt inntektssystem for
kommunene i kommuneproposisjonen for 2017, med virkning fra 1. 1. 2017.
Vi ber om innspill på enkeltpunkt, i tillegg til eventuelle generelle uttalelser innen 1.mars
2016. Eventuelle spørsmål kan rettes til seniorrådgiver Karen N. Byrhagen
(karen-nystad.byrhagen@kmd.dep.no).
Høringsuttalelser gis digitalt på regjeringen.no. Dette gjøres under «Send inn høringssvar» på
www.regjeringen.no/2467858. Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige
etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.
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