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Kære statsminister Anders Fogh Rasmussen
Som du ved, er et ﬂertal i Folketinget bestående af Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre meget tæt på at vedtage ’forslaget til lov om den kommunale udligning og generelle tilskud til kommuner’
– også kaldet udligningsreformen.
Partierne bag aftalen vil ﬂytte penge fra hovedstadsområdet til provinsen. Det kan der både argumenteres for og imod,
men vi har under alle omstændigheder meget svært ved at forstå, hvorfor nogle få kommuner skal betale en meget stor del
af hovedstadens regning.
Borgerne i Ballerup, Høje-Taastrup, Køge og Ny Hillerød skal betale 23 gange mere end borgerne i andre kommuner med
samme beskatningsgrundlag som os – og ﬁre gange mere end borgerne i de ﬁre rigeste kommuner i hovedstadsområdet.
I Ballerup, Høje-Taastrup, Køge og Ny Hillerød står vi får 10 % af beskatningsgrundlaget i hovedstadsområdet, men vi
skal alligevel betale 34 % af regningen til hovedstadsområdet.
Det betyder, at vi tilsammen mister 330 millioner kroner om året. Indenrigs- og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen
har ganske vist sagt, at vi kan hæve skatten og spare nogle penge, men det ændrer ikke på, at borgerne i vores kommuner
vil komme til opleve store nedskæringer på de vigtige serviceområder: børneområdet, folkeskolen og ældreplejen.
Vi er klar over, at de ﬁre partier vil vedtage loven, selvom den vil ramme borgerne i vores kommuner meget hårdt. Vi vil
derfor appellere til, at du sikrer, at de ﬁre kommuner kompenseres på en eller anden måde, så vi ikke mister helt så mange
penge.
Når vi kommer med denne appel til dig, skyldes det ﬂere ting:
1. Du har lovet, at kommunerne får penge til nye opgaver
Du har selv peget på, at regeringen ikke vil pålægge kommunerne nye opgaver, uden vi får penge med.
I Folketinget den 22. maj 2002 sagde du f.eks: ”Vi har givet det klare løfte, at hvis vi vælter nye opgaver over på kommuner og amter, så følger der penge med. Sådan skal det være.”
Problemet er, at en stor del af vores tab på 330 millioner kroner netop skyldes, at vi i forbindelse med strukturreformen
har fået nye opgaver uden at få penge. Dette er ikke et postulat fra os, men fremgår direkte af opgørelserne fra Indenrigsog Sundhedsministeriet.
Udligningsreformen skulle rette op på en række skævheder i strukturreformen, og det er også sket i mange sammenhænge,
men for et mindre antal kommuner er det gået helt galt.
2. Vi kan ikke være bekendt at skære i service til ældre, skoleelever og børn
Kommunernes økonomi er skruet sammen på en sådan måde, at vi ikke kan ﬁnde mange millioner kroner, uden der skal
skæres på de store serviceområder: ældreplejen, folkeskolen og børneområdet.
Det betyder, at tilfældige mennesker – ofte svage mennesker – kommer til at betale regningen. Det kan vi ikke være bekendt, og det svarer vel også meget dårligt til regeringens forventninger til kommunerne.

3. Vi er kommuner for helt almindelige mennesker
Det kan ikke være rigtigt, at det er kommuner, hvor der bor helt almindelige mennesker, der skal betale den største
regning. De ﬁre kommuner har ﬂere udfordringer end gennemsnittet i hovedstaden. De ﬁre kommuner bærer nemlig en
række sociale byrder, som kendetegner omegnskommunerne – f.eks. et lavere uddannelsesniveau og ﬂere på overførselsindkomster.
Vi kan ikke lade være med at få den tanke, at netop fordi vi er omegnskommuner for almindelige borgere i hovedstadsregionen, er der ingen af de ﬁre partier, der vil hjælpe vores borgere. Vi håber, at du vil vise os, at det er en forkert tanke.
Når vi får den tanke, at vores kommuner ikke er særligt interessante for de ﬁre partier, skyldes det bl.a., at indenrigs- og
sundhedsministeren har afvist at mødes med os, selvom han har holdt møde med politikere fra Ny Fredensborg Kommune om udligningsreformen, og selvom vi kan se i pressen, at der også skulle være et brev på vej til Sammenlægningsudvalget i Furesø Kommune, hvor ministeren siger ja til at mødes med kommunen om udligningsreformen.
4. Ingen kan give os en forklaring
Vi har gennem noget tid forsøgt at få en forklaring på, hvorfor det netop er borgerne i vores kommuner, der mister mange
penge. Det har ikke været muligt. Ingen kan give en forklaring, og vi må konkludere, at ”hvad der ikke kan forklares, kan
ikke forsvares”.
Det er vores vurdering, at vi er kommet i klemme i den komplicerede matematik, der ligger bag udligningssystemet. De
færreste har vel ønsket at ramme os bevidst, men nu er vi blevet ramt, og de ﬁre partier bag reformen har ikke ønsket at
genåbne diskussionerne.
Vi appellerer derfor til, at du som statsminister bidrager til, at vi som særligt hårdt ramte kommuner får en form for kompensation, så vores problemer ikke bliver alt for store.
Med venlig hilsen

Borgmester Ove. E. Dalsgaard, Ballerup Kommune

Borgmester Michael Ziegler, Høje-Taastrup Kommune

Borgmester Torben Hansen, Køge Kommune

Borgmester Nick Hækkerup, Ny Hillerød Kommune

Vådeskuddet i udligningsreformen
Ballerup, Høje-Taastrup, Køge og Ny Hillerød er ﬁre almindelige kommuner i Hovedstadsregionen, men borgerne i de ﬁre kommuner skal alligevel betale en meget stor del af de penge, som et ﬂertal i Folketinget vil ﬂytte fra hovedstaden til provinsen.
Kommunerne står i alt for ca. 10 % af skattegrundlaget i Hovedstadsområdet. Alligevel skal kommunerne betale 34 % af den øgede udligning.
Samlet set skal kommunerne betale 330 millioner kr. – hvad der svarer til prisen for 12 folkeskoler.
Reformen rammer kommunerne som et vådeskud, og kommunerne tror ikke, at partierne bag udligningsreformen bevidst har villet ramme netop
borgerne i Ballerup, Høje-Taastrup, Køge og Ny Hillerød. Derfor er kommunerne gået sammen om at fortælle de ﬁre partier bag reformen – Venstre, de konservative, Dansk Folkeparti og de radikale – hvad reformen betyder. Kommunerne håber, at partierne vil ændre på reformen under
folketingsbehandlingen, så regningen til Hovedstaden bliver retfærdigt fordelt.

