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Kære uddannelsesordfører Margrethe Vestager
Vi henvender os til dig i håbet om, at du og Det Radikale Venstre vil leve op til de løfter, som partiet har givet i forbindelse med forliget om Kommunalreformen og Udligningsreformen.
Vi i Ballerup, Høje-Taastrup, Køge og Ny Hillerød Kommuner vil gerne betale vores del af den øgede udligning, men det
er ikke rimeligt, at vi skal betale 23 gange mere end kommuner med samme beskatningsgrundlag.
Indkomsterne i vores kommuner er under gennemsnittet i hovedstadsområdet. Vi står således for 10 % af beskatningsgrundlaget, men skal betale 34 % af hovedstadsregionens regning.
Kommunernes økonomi er meget stram, og Folketing og regering har i betydeligt omfang fastlagt, hvad pengene skal bruges til. De mange penge kan derfor kun ﬁndes ved store besparelser på vigtige serviceområder – ikke mindst folkeskolen,
der er et af de helt store udgiftsområder.
Hvis vi skal ﬁnde penge på skoleområdet på linje med de andre store udgiftsområder, så vil der blive tale om drastiske
nedskæringer.
I vores ﬁre kommuner skal vi ﬁnde 330 mio. kr.
I hver kommune har vi beregnet, hvor de mange millioner kan ﬁndes. Alene på folkeskolen kan der blive tale om 88 mio.
kr. Det kan f.eks. betyde, at Ballerup må afskedige op til 60 folkeskolelærere, og det kan betyde, at Ny Hillerød må lukke
en skole. Vi kan blive nødt til at skære i dansk-, matematik-, og specialundervisning, så resursesvage elever får svært ved at
tilegne sig basale færdigheder. Klassekvotienten må sættes i vejret, så der bliver mindre tid til det enkelte barn. Det vil sige,
at de, der har brug for ekstra hjælp lades i stikken og sakker bagud. Det vil ikke hjælpe med til at nedbringe antallet af
danske unge, der aldrig får en ungdomsuddannelse.
De resursestærke elever vil heller ikke få de udfordringer, de har brug for. Besparelserne kan desuden indebære et stop for
indkøb af nye bøger og it-udstyr, så eleverne ikke får en tidssvarende uddannelse. Afskedigelser af lærere og nedskæringer i
vikartimerne ved ferie og sygdom vil være ensbetydende med en reel nedgang i timetallet, så undervisningsniveauet falder.
Resultatet bliver en ringere folkeskole.

For at rette op på skævhederne i Udligningsreformen, foreslår vi, at:
<
<

<

<

Tabet for en kommune begrænses til maksimalt 0,7 % af beskatningsgrundlaget
Pengene skal følge opgaven, og kommuner der rammes af Udligningsreformen kompenseres for det tab, de får, når der
ﬂyttes opgaver fra amter til kommuner.
Hovedstadsudligningen opretholdes på de nuværende 40 %, som Finansieringsudvalget har foreslået – eller minimum
35 %.
Udligningen af selskabsskatten nedsættes fra 50 % til 25 %.

Det Radikale Venstre har i en pressemeddelelse fra d. 27. i februar i år slået fast, at partiet er med i aftalen, fordi:
”- Højere udligning og derved en mere rimelig og enkel udligning fra de velstillede kommuner til de vanskeligt stillede
kommuner”
Vi håber, at du og Det Radikale Venstre vil være med til at rette op på fejlen, så det hverken bliver nødvendigt at skære
dybt på folkeskolen eller det sociale område i ﬁre kommuner, der absolut ikke et velstillede.
Som du måske ved, har vi lavet en hvidbog, der klart dokumenterer, at borgerne i vores kommuner bliver meget uretfærdigt ramt. Den vedlægger vi, så du har mulighed for at sætte dig godt ind i sagen, inden loven skal vedtages.
Vi vil meget gerne mødes med dig for at uddybe sagen nærmere. Vi kontakter dig derfor i den kommende uge.

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.

