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Pressemeddelelse

Borgerne får nu direkte information om udligningsreformen
Ballerup Kommune, Høje-Taastrup Kommune, Køge Kommune og Ny Hillerød kommune vil i den
kommende tid i endnu højere grad end før informere borgerne om den udligningsreform, som Folketinget er ved at vedtage. Borgerne skal have mulighed for at blande sig i den demokratiske debat, inden
det er for sent, og inden kommunerne skal spare mange millioner kroner på ældrepleje, folkeskolen og
børneområdet.
Ballerup Kommune, Høje-Taastrup Kommune, Køge Kommune og Ny Hillerød kommune står over for de
største besparelser i mange, mange år. Det skyldes, at de bliver meget hårdt ramt af Udligningsreformen – de
skal betale 23 gange mere end andre kommuner med samme beskatningsgrundlag som de ﬁre kommuner. De
ﬁre kommuner mister i alt 330 mio. kr., hvilket vil betyde drastiske nedskæringer på de tre store kommunale
serviceområder: Ældrepleje, børneområdet og folkeskolen.
- Vi kæmper til det sidste for at overbevise Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Det
Radikale Venstre om, at det ikke er rimeligt, at vi skal betale så stor en del af regningen til hovedstadsregionen. Derfor vil vi i den kommende tid informere vores borgere om situationen, så de har mulighed for at
blande sig i den demokratiske debat, inden Folketinget træﬀer endelig beslutning, siger de ﬁre kommuner i
en fælles udtalelse.
- Vi håber stadig, at der er tale om en fejl. Vi kan ikke forstå, at vores borgere mister meget mere end borgerne i de rige kommuner i hovedstaden, og at vi skal betale 23 gange så meget, som kommuner med samme
økonomi som vores, siger de ﬁre borgmestre.
De ﬁre kommuner har i samarbejde udarbejdet informationsmateriale, som vil blive distribueret i de ﬁre
kommuner. Materialet vedlægges.
Materialet vil bl.a. blive distribueret af borgmestre og byrådsmedlemmer. I Ballerup Kommune vil byrådsmed-lemmer og borgmesteren uddele materiale på Ballerup Station onsdag den 24. maj kl. 7.30 til 8.30 og
igen om eftermiddagen fra 15.30 til 17.00. I Hillerød vil byrådsmedlemmer og borgmesteren uddele onsdag
den 24. maj kl. 7.00 til 8.00 på Hillerød Station, og i Høje-Taastrup vil borgmester og byrådsmedlemmer
uddele materiale onsdag den 24. maj kl. 7.00 til 8.00 på Høje-Taastrup Station.
På den måde ønsker kommunerne at sikre, at borgerne er godt informerede, og at de har mulighed for at give
deres mening til kende.

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.
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