Nei til eiendomsskatt!
Ringsaklista er imot eiendomsskatten, vi vil fjerne den. Det er en usosial og urettferdig
skatt, som ikke tar hensyn til innbyggernes og bedriftenes inntekt og betalingsevne. Den
kan være det som gjør at bestemora med minstepensjon må selge huset sitt, at den
unge familien ikke har råd til å kjøpe seg hus, eller at bedrifter med verdifulle
arbeidsplasser må stenge døra for godt. Denne skatten tar ikke hensyn til svingninger i
markedet, eller at banken i realiteten eier huset ditt.
Norge har et solid skattesystem, der det skattes etter evne. Det kan være at
inntektsskattens fordeling mellom stat og kommune kunne vært regulert, men
bakgrunner for innføring av eiendomsskatt nok er svært forskjellige fra kommune til
kommune. Det er i alle fall grunn til å tenke over at mange kommuner klarer å
opprettholde god drift og gode tilbud uten.
I Ringsaker kommunes budsjett for 2015 er driftsutgiftene på nesten 2,2 milliarder
kroner. Av driftsinntektene budsjettert for 2015, 2,27 milliarder, utgjør eiendomsskatten
på 101 millioner litt under 4,5 %.
Det første vi vil gjøre er å gi fritak for de med inntekt under 2G. Så må vi se på alle de
mulighetene vi har for å komme ut av knipa vi er satt i, her det er mange muligheter og
her kommer noen: Vi vil jakte på tidstyver, det vil frigjøre de ansatte til å gjøre det de
primært er ansatt for og da kan de levere bedre og mer effektive tjenester til
innbyggerne. Her det flere kommuner som har gode erfaringer.
Vi vil gå dypere inn i arbeidet med å få ned sykefraværet, vi må vite mer om årsaker og
gjøre nødvendige tiltak, sykefravær koster store summer hvert år.
Ringsaker kommune hadde et overskudd på nær 95 millioner kroner i 2014, 89 i 2013.
Det er budsjettert med et overskudd på 78,5 millioner i 2015. Det er ikke nødvendig å
sitte med så stort overskudd år etter år.
Kommunen vil bli mer attraktiv for innflyttere og bedrifter uten e-skatt.
Ringsaker kommune kan drives godt uten eiendomsskatten!

