
Fra: Ruud Anita Bjørk [Anita.Bjork.Ruud@luster.kommune.no]
Til: Post Luster kommune []
Kopi:

Sendt: 07.1 1 .201 7 1 6:09:25
Emne: VS: KS oppfordrer Kommune- Norge til opprop for å beskytte lokal beskatningsrett
Vedlegg: image001 .png
For journalføring av oppropet

Fra: Kvalen Ivar
Sendt: 7. november 2017 15:10
Til: 'Geir Paulsen' <geir@kyrkja.luster.no>; 'Marit Tenno' <kvegdrift@gmail.com>; Bugge Marianne <Marianne.Bugge@luster.kommune.no>; Hauge Elin Kollsete
<Elin.Kollsete.Hauge@luster.kommune.no>; Morten Johan Vigdal (morten.vigdal@gmail.com) <morten.vigdal@gmail.com>; Geir Arve Sandvik (geir.a.sandvik@eurosko.no)
<geir.a.sandvik@eurosko.no>; jon.ove.lomheim@norconsult.com
Kopi: Skartun Jarle <Jarle.Skartun@luster.kommune.no>; Ruud Anita Bjørk <Anita.Bjork.Ruud@luster.kommune.no>
Emne: VS: KS oppfordrer Kommune- Norge til opprop for å beskytte lokal beskatningsrett

Hei!

Til Dykkar orientering har eg på vegne av Luster skrive under på dette oppropet i dag.
Denne oppmodinga frå KS er sendt til heile 348 kommunar i landet. Dvs. alle som i dag skriv ut eigedomskatt.
Det er svært alvorleg det Regjeringa no legg opp til, mellom 1 og 1,2 milliardar vert teke vekk frå kommunane i denne runden.
Evt. kompensasjonsordningar er det enno ikkje snakk om, uansett vil det bli «lommerusk» i forhold.

Det er også no uro intrent i regjeringspartia ute i distrikts Norge på denne saka.

Om lag 140 - 170 ordførarar vil markere dette framfor Stortinget i morgon kl 1800.

Mvh
Ivar Kvalen
Ordførar
Luster Kommune
Mob 95191829



Fra: Gunn Marit Helgesen [ mailto:Gunn.Marit.Helgesen@ks.no ]
Sendt: 7. november 2017 13:37
Til: Gunn Marit Helgesen < Gunn.Marit.Helgesen@ks.no >
Kopi: Liv Merete Wiker < Liv.Merete.Wiker@ks.no >; Helge Eide < Helge.Eide@ks.no >; Hege K. Fosser Pedersen < Hege.K.Fosser.Pedersen@ks.no >; Tone Mangset <
Tone.Mangset@ks.no >
Emne: KS oppfordrer Kommune- Norge til opprop for å beskytte lokal beskatningsrett

KS oppfordrer ordførerne i de 348 kommunene som skriver ut eiendomsskatt på verk og bruk til å delta i et opprop for å beholde dagens lokale beskatningsrett.

- KS mener det er svært viktig å forsvare kommunenes mulighet til å selv å bestemme om de vil ha denne skatten. I tillegg vil konsekvensene av regjeringens
forslag kunne være at kommunene samlet får over én milliard kroner mindre å bruke på velferdstjenester til innbyggerne, sier styreleder i KS, Gunn Marit
Helgesen.

Støtter du KS landsstyres oppfordring om å si nei til lovforslaget om å fjerne adgangen til å skrive ut eiendomsskatt på verk og bruk, og om et bredt sammensatt
lovutvalg?

Klikk her for å delta i opprope t

Vedtaket fra KS Landsstyre 2. november 2017:
Landsstyret viser til regjeringens forslag om å fjerne adgangen til å skrive ut eiendomsskatt på produksjonsutstyr og produksjonsinstallasjoner samt forslaget om
endringer i kommunenes adgang til å skrive ut eiendomsskatt på produksjonslinjer i kraftanlegg. Landsstyret er enig i at det er viktig å få klarere rammer for
taksering av verk og bruk som sikrer større grad av likebehandling og forutsigbarhet for næringslivet på tvers av kommunegrenser. Landsstyret mener imidlertid
at forslaget slik det nå ligger har så store virkninger både for kommunenes økonomi og for det lokalpolitiske handlingsrommet, at det bør nedsettes et bredt
sammensatt lovutvalg hvor også kommunesektoren er representert før så vesentlige endringsforslag blir fremlagt for Stortinget. Dette ble også foreslått av KS og
av flere andre høringsinstanser under høringen i 2015.

Eiendomsskatt er et sterkt omstridt politisk virkemiddel, nasjonalt så vel som lokalt. Landsstyret tar ikke stilling til om virkemiddelet bør brukes, men ønsker å
forsvare kommunestyrenes mulighet til selv å avveie politiske belastninger ved eiendomsskatt, mot fordeler av å kunne gi et bedre tjenestetilbud til sine
innbyggere. En innsnevring av handlingsrommet for dette, ved å redusere øvre grense for satsøkning fra et år til neste fra 2 promille til 1 promille inkludert
første år med utskrevet eiendomsskatt, er derfor negativt for kommunesektoren.

Les vedtaket fra Landsstyret her
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Med vennlig hilsen

Gunn Marit Helgesen
styreleder


