Udligningsreformen rammer erhvervslivet

Hvis udligningsreformen vedtages, vil væksten i flere kommuner i hovedstadsregionen punkteres.
Det vil ramme beskæftigelsen og den økonomiske vækst i hele landet.
Af borgmester Ove E. Dalsgaard, Ballerup Kommune, borgmester Michael Ziegler, Høje Taastrup Kommune,
borgmester Torben Hansen, Køge Kommune og borgmester Nick Hækkerup, Ny Hillerød Kommune.
I disse uger behandler Folketinget forslaget til en ny udligningsreform. Baggrunden er, at Venstre, Det
Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre og Dansk Folkeparti har indgået et forlig. Forliget rammer ikke
blot borgerne i nogle særligt uheldige kommuner meget hårdt, det vil også komme til at ramme de danske
virksomheder.
En nyligt offentliggjort rapport fra analysefirmaet Copenhagen Economics viser, at hovedstadsregionen
fungerer som vækstdynamo for hele Danmark. Hver gang der skabes jobs i hovedstadsregionen, smitter det
af på resten af landet. Derudover tiltrækker hovedstaden 80 % af alle internationale investeringer, hvilket
indvirker positivt på hele samfundsøkonomien.
Udligningsreformen vil betyde, at det bliver mindre fordelagtigt for kommunerne at tiltrække
erhvervsvirksomheder gennem attraktive erhvervsområder og en god erhvervsservice.
I dag får en kommune, der har investeret i udvikling af erhvervsområder, 13 % af selskabsskatterne, mens
staten tager de 87 %. Med Udligningsreformen vil kommunerne ikke længere kunne beholde de 13 %.
Staten fjerner altså den sidste rest af incitament til at tiltrække erhvervslivet. Kommunen kunne have lavet
boligområder, der ville give flere borgere, som kunne betale skat til kommunen.
Allerede nu er det begrænset, hvad den enkelte kommune får ud af at etablere og vedligholde attraktive
ervhvervsområder, og med de nye regler bliver det helt galt. Kommunens udgifter til erhvervsområderne vil
overgå gevinsterne. Dertil kommer, at behovet for at have arbejdspladser i en kommune er blevet meget
mindre, fordi folk er blevet mere mobile og derfor i stort omfang arbejder i kommuner, hvor de ikke bor.
Alene i de fire kommuner, som vi reprænsenterer, er der hver dag 28.000 flere, som pendler ind til jobs i
vores kommuner end ud af kommunerne. Det skyldes, at vi har ført en progressiv erhvervspolitik med gode
vækstvilkår for virksomhederne.
Derfor foreslår vi, at kommunerne fremover ikke skal afgive 50 % af de penge, som overstiger
landsgennemsnittet, men kun 25 %. Det vil kunne sikre, at der fortsat er kommuner, der har en motivation til
at gøre noget ekstra for virksomhederne i Danmark.
Vi vil kraftigt opfordre både virksomhederne og de forskelllige erhvervsorganisationer til at fortælle
regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre, hvad de synes om en fremtid, hvor kommunerne ikke
har megen interesse i, at der skabes virksomheder.

