Notat om økonomiske virkninger av kommunesammenslåing
- Nytt inntektssystem 2017
- Synergier i forbindelse med sammenslåing
Utarbeidet:

28.04.2016

Forslag om nytt inntektssystem fra 2017:
Regjeringspartiene har sammen med Venstre inngått en avtale om nytt inntektssystem som skal
gjelde fra og med 2017.
Avtalen går på følgende forhold:
- Dagens basistilskudd (kr 13,2 mill pr kommune) blir gradert i hht et nytt «strukturkriterie».
- Regionalpolitisk tilskudd endres
-

Det ligger videre til grunn at kommuner som vedtar å slå seg sammen innen 01.07.2016 vil
kunne opprettholde dagens inntektssystem med basistilskudd og distriktstilskudd fra
01.01.2020 og i 15 år (inndelingstilskuddet) – deretter vil tilskuddet trappes ned over 5 år.

-

I tillegg vil kommuner som slår seg sammen opprettholde dagens basistilskudd i perioden
2016 – 2020

Hva mister Ørland og Bjugn i økonomiske midler ved å ikke slå seg sammen?

Trekk i rammetilskudd
Basistilskudd
regionalpolitisk tilskudd
Sum redusert rammetilskudd

Ørland
-3 275
-246
-3 521

Bjugn
-2 284
-432
-2 716

Sum
-5 559
-678
-6 237

Basistilskuddet vil kunne beholdes i 18 år – dvs perioden fra 2017 – 2035
Regionalpolitiske tilskudd vil beholdes i 15 år – dvs 2020 - 2035

Statlige midler ifm en sammenslåing:
Kommuner som slår seg sammen i reformperioden – dvs innen 01.07.2016 – vil få følgende tilskudd:
- Engangsstøtte
20,0 mill
- Reformstøtte
5,0 mill
- Sum støtte
25,0 mill
Det er ikke åpnet for at det vil bli gitt slike tilskudd for kommuner som fatter vedtak etter
01.07.2016.

Hva blir da virkningene for Ørland Bjugn hvis det ikke blir en sammenslåing
innen 01.07.2016?
Tar utgangspunkt i en beregning for årene frem til 2035:
- Basistilskuddet vil opprettholdes i 18 år – fra 2017-2035
- Regionalpolitiske tilskudd opprettholdes i 15 år – fra 2020-2035

Basistilskudd Ørland
Regionalpolitisk tilskudd Ørland
Sum Ørland
Basistilskudd Bjugn
Regionalpolitisk tilskudd Bjugn
Sum Bjugn
Sum Ørland og Bjugn
Statlig engangsstøtte
Statlig reformstøtte
Totalt beregnet inntektstap

Beløp
3 275
246

År
18
15

Sum
58 950
3 690
62 640

2 284
432

18
15

41 112
6 480
47 592
110 232
20 000
5 000
135 232

Mulige synergier og økonomiske virkninger av å slå seg sammen
Ved en sammenslåing vil sentraladministrasjonen og politisk virksomhet i de to kommunene slås
sammen, og det anslås at dette alene vil utgjøre samlet besparelser på minst kr 10,0 mill pr år.
Dersom dette sees over en 15 års periode, så vil samlet innsparing være på kr 150,0 mill.
Over en periode på 15 år vil dette bety ca kr 285,0 mill i økte rammer samlet for de to kommunene

Mulige konsekvenser av å ikke slå seg sammen kommunene.
Ørland kommune har høy gjeld og driver i dag svært kostnadseffektivt på de fleste
tjenesteområdene.
En reduksjon i rammeoverføringer vil medføre et behov for økonomiske tilpasninger. Slike
tilpasninger må bestå av ytterligere reduksjoner i tjenestenivå og tjenestetilbud, eller innføring av
eiendomsskatt der også skatt på boliger og fritidsboliger må vurderes som ett nødvendig tiltak.

