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Kære Lars Løkke
Jeg henvender mig nu direkte til dig som ansvarlig minister oven på sidste uges Christiansborg-forlig om udligningsreformen.
Som borgmester for Høje-Taastrup Kommune er jeg nu nødt til at sende den skarpeste protest over det forlig,
som blev indgået i sidste uge. I medierne har jeg allerede markeret min harme og kritik overfor forligets indhold og konsekvenser. Nu er tiden kommet til at rejse kritikken overfor dig. Ikke blot over det tab på 55 mill.
kr., som efterlades til Høje-Taastrup Kommunes borgere. I sig selv et helt uacceptabelt tab. Min protest går i
lige så høj grad på, at ingen på Christiansborg endnu har været i stand til at give en fornuftig forklaring på, at
forliget rammer som det gør. At hovedstaden skulle holde for, har nok ligget klart i måneder. Det kan man mene om, hvad man vil. Men mange kommuner i hovedstaden er nu ofret på ”tilfældighedens alter” uden nogen
logik bag tab og gevinst. Det står mere og mere klart i disse dage efterhånden som vi får analyseret tallene fra
dit eget ministerium. Jeg vil nu i dette brev holde mig til nogle enkelte emner og facts.
Lad mig starte med udgangspunktet, dvs. før ændringer i tilskuds- og udligningssystemet. Alene her taber Høje-Taastrup kommune 24,7 mill. kr. på årsbasis. Vi har igennem flere år set frem til kommunalreformen med
flere opgaver og større ansvar til kommunerne. Vi antog i den forbindelse, at finansieringen ville følge med
opgaverne. Krone for krone. Desværre viste det sig hurtigt at være en meget naiv antagelse. I sommeren 2005
fik vi herude den første forsmag på, at dette ikke skulle blive tilfældet. Ved overførsel af skatte- og inddrivelsesopgaverne til staten fik vi alene her et nettotab på 7 mill. kr. årligt. Men at vi efterfølgende skal tabe 24, 7

skatteloft giver hovedstaden mulighed for at beskatte vores borgere endnu hårdere end i dag. Det - vi også
kommer til at se herude - er nedskæringer og afskedigelser af personale. Med alvorlige konsekvenser for handicappede og den daglige service til børn og ældre.
Nu er der jo ikke tale om et endeligt vedtaget lovforslag. De seneste dages reaktioner bør få dig og Christiansborg til at genoverveje forliget og dets konsekvenser. Der er tid endnu. Og jeg vil i en lidt senere fase komme
med flere forslag til, hvordan reformen med fordel kan justeres og hvordan de værste konsekvenser kan afbødes. For dette må være et minimum, hvis ”det nye Danmark ” skal komme bare nogenlunde fra start.
Indtil da, vil jeg gerne have, at du forholder dig til min protest og svarer konkret på, hvorfor forliget rammer
som det gør, - og hvorfor en socialt belastet kommune som Høje-Taastrup skal beskæres med 55 mill. kr. pr.
år. Et tal som formentlig blot vil vokse efter 2010 med den indbyggede reguleringsmekanisme.
Venlig hilsen
Sign.

Michael Ziegler
Borgmester

