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Kære Lars Løkke Rasmussen
Jeg henvender mig til dig i anledning af Finansieringsudvalgets rapport og de meget uheldige konsekvenser denne vil få for min kommune Høje-Taastrup – hvis oplægget gennemføres i sin nuværende form.
Kommunen har set meget frem til at overtage opgaver fra amtet og dermed tilbyde vores borgere mere
sammenhæng og mindre bureaukrati i opgaveløsningen. Men der har jo samtidig også været fokus på, at
der skal følge de nødvendige ressourcer med til at løfte de mange nye opgaver. Det er derfor med spænding, at jeg har imødeset og nærlæst Finansieringsudvalgets rapport og modeller.
Jeg kan desværre konstatere, at samtlige modeller vil medføre tab for kommunen. Og i de fleste modeller
er der tale om så betydelige tab, at det vil få alvorlige konsekvenser for kommunens samlede økonomi. I
den mest vidtgående model med afskaffelse af hovedstadsudligningen, vil det samlede tab være på knap
125 mio. kr. årligt. Forslaget om udligning af selskabsskat er indeholdt heri, og det bærer også en stor del
af dette tab.
Allerede ved overførslen af amtets opgaver bliver vi kraftigt økonomisk underkompenseret. Inden der er
opstillet nye udligningsmodeller er kommunen i underskud med 24,5 mio. kr., hvilket for størstedelens
vedkommende kan henføres til afskaffelse af særordninger på grundtakstområdet. Med kommunens sociale profil og problemer på dette område, er vi altså økonomisk sat tilbage, før vi er kommet i gang med
reformen og de nye opgaver. Forslaget ville umiddelbart medføre en markant serviceforringelse for handicappede samt vanskeligt stillede børn og familier. Alternativt skal andre serviceområder holde for.

Høje-Taastrup Kommune har fremstået som en erhvervsvenlig kommune, bl.a. gennem planlægning og
ved at stille en god infrastruktur til rådighed for virksomhederne. Det er virksomheder, som typisk koster
meget på vejvedligeholdelsesområdet. Fra at have en nettoudpendling for 20 år siden, har vi i dag en nettoindpendling på 9.000. Og vi har øget antallet af arbejdspladser fra 20.000 til 30.000 i samme periode.
Denne udvikling kommer ikke af sig selv. Og det koster. En 50 pct. udligning af selskabsskat vil ikke alene straffe eksisterende erhvervsvenlige kommuner som os, - men vil også være et forkert signal at sende
”morgendagens” kommuner.
Jeg vil derfor appellere til at man fastholder særordningerne på grundtakstområdet, at hovedstadsudligningen bevares med samme udligningsprocent som i dag og udligningen ikke kommer til at omfatte selskabsskat. Alternativt skal det i hvert fald ske med en reduceret udligningsprocent, så incitamentet til fortsat erhvervsudvikling bevares (som rapporten da også lægger op til som en mulighed).
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