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Hvidbog dokumenterer skævhederne i udligningsreformen – fejlene må rettes!
Kære samarbejdspartner
Ballerup, Høje-Taastrup, Køge og Ny Hillerød kommuner har i dag offentliggjort en hvidbog om udligningsreformen, der dokumenterer, at forslaget til reform rammer urimelig skævt og koster de fire kommuner tilsammen 330 mio. kr. om året – heraf Høje-Taastrup Kommune 55 mio. kr.
Vi har på et pressemøde i dag præsenteret hvidbogen, idet vi ønsker at skabe maksimal opmærksomhed om
”vådeskuddet” i udligningsreformen, som vi kalder det – for vi tror ikke, at partierne bag reformen med vilje
har ønsket at ramme borgerne i de fire kommuner så urimeligt hårdt: De fire kommuner udgør 10 % af skattegrundlaget, men betaler 34 % af den øgede udligning fra Hovedstaden!
Vi ønsker, at de utilsigtede konsekvenser i udligningsreformen rettes, inden den vedtages som lov i slutningen
af maj. Og vi vil fortsætte med at lægge pres på partierne bag reformen både gennem pressen og gennem direkte kontakter for at få rettet fejlene i udligningsreformen. Byrådets initiativer kan du se på hjemmesiden
www.htk.dk under Nyheder/Udligningsreform.
Vi håber, at alle aktører i lokalsamfundet vil stå sammen om at lægge pres på partierne bag udligningsreformen, så fejlene kan blive rettet inden vedtagelsen. Besparelser for 55 mio. kr. i 2007 og årene fremover vil
ramme bredt i kommunens serviceområder. Det bør vi stå sammen om at forhindre.
I den vedlagte hvidbog finder I eksempler på, hvad besparelserne kan komme til at betyde på forskellige serviceområder, ligesom skævhederne i reformen dokumenteres grundigt.

Med venlig hilsen

Michael Ziegler
borgmester

