Ufrivillig liten
I desember ble forslag til nytt inntektssystem for kommunene lagt ut på høring. Det er slik at
det meste av inntekter kommunene får fordeles likt pr. innbygger. Ca 10% av
kommuneøkonomien fordeles etter ulike fordelingsnøkler. I og med den pågående
kommunereformprosessen, var mange spent på hvordan nytt inntektssystem ville se ut.
Spørsmålet mange stilte seg var - skal nytt inntektssystem tvinge små kommuner til å slå seg
sammen.
Til en viss grad legges det opp til at små kommuner blir straffet viss de ikke slår seg sammen.
De store vinnerne blir de største kommunene Oslo, Bergen, Bærum osv. Det som er litt
pussig er at kommuner med 10-20 000 innbyggere får det dårligere. I starten av
kommunereformen var nettopp det å få til kommuner på den størrelsen et stort poeng.
Det som muligens er litt gledelig er at det innføres et nytt begrep om kommuner som er
ufrivillig små. Det vil si at man ut i fra en beregning ser på hvor langt kommunegrensen må
flyttes før man oppnår en kommune med 5000 innbyggere. Denne beregningen slår veldig
positivt ut for Flå. Vi blir en av vinnerne og vil motta over 2 millioner kroner mer i året enn vi
gjør i dag. Det er 106 kommuner som kommer i kategorien ufrivillig liten. Av
Hallingdalskommunene havner også Hemsedal på lista over ufrivillig små.
Det viktigste i denne sammenhengen er ikke pengene, men at man har tatt litt hensyn til
geografi og befolkningstetthet. Jeg har tidligere sagt at en vesentlig del for fortsatt levende
distrikt og bygder i Norge, er at man opprettholder en kommunestruktur omtrent på samme
nivå som i dag.
Viss du kjører fra Vikersund til Bromma, har du kjørt 11 mil. I det området du har kjørt
gjennom bor det ca 4000 mennesker. Når du kjører videre fra Bromma, vil du etter 8 mil
passere Geilo. Da har du passert et område med ca 17 000 innbyggere. Min påstand er at
viss det fortsatt skal bo folk mellom Vikersund og Bromma, trenger vi et par kommuner på
denne strekningen. Dette føler jeg at forslaget til nytt inntektssystem til en viss grad har tatt
opp i seg.
Vi skal på ingen måte juble for tidlig. I dag mottar alle kommuner under 3300 innbyggere et
småkommunetilskudd, dette blir borte og blir erstattet av et distriktstilskudd som blir fordelt
etter en distrikts faktor. Med vår vekst i folketall, vekst i arbeidsplasser og positiv endring i
befolkningssammensetning, får vi dårlig uttelling på den potten.
I sum kan det derfor se ut som Flå kommer ut omtrent som i dag viss forslaget til
inntektssystem blir gjennomført.
Vi lever i en tid der sentralisering er det eneste saliggjørende. Kommunereformen er en
sentraliseringsreform, og i forslaget til nytt inntektssystem blir en større del av inntektene
kanalisert til sentrale strøk. Er det slik vi vil ha det?
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