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Det er med stor bekymring at kommunerne i Københavns Amt har modtaget det længe ventede og
længe ønskede udspil til en ny udligningsreform, som regeringen, Dansk Folkeparti og de Radikale
har indgået forlig om.
FKKA-kommunerne har tidligere bemærket, at de mange forskellige økonomiske modeller i Finansieringsudvalgets rapport, der har styret overvejelserne og de politiske forhandlinger, giver uforholdsmæssigt store tab og gevinster kommunerne imellem. Samtidig er der ikke argumenter i rapporten for, at der skal ske så store byrdemæssige forskydninger.
Det forhold at landsudligningen bliver skærpet fra 45 til mindst 58 procent og at udligningen oven i
købet kan stige over tid, vil få ødelæggende konsekvenser for væksten i kommunerne omkring København.
FKKAs kommunaløkonomiske udvalg har i analyse efter analyse dokumenteret, at der ikke er behov for at øge landsudligningen. Det gælder i den endnu eksisterende kommunestruktur - og med
gennemførelsen af den iøvrigt overordentligt vellykkede struktur- og opgavereform med nye større
og væsentlig mere bæredygtige kommuner, forsvinder behovet helt for at føre flere penge fra øst til
vest.
Analyserne slår ganske vist fast, at der er et par håndfulde egentlig fattige kommuner, som først og
fremmest trænger til gældssanering og nogen hjælp til at komme på fode. Blandt andet gennem
stærke incitamenter til at sikre vækst og udvikling. Men udligningssystemet er absolut ikke egnet til
at hjælpe disse kommuner – deres situation kalder på helt andre typer af hjælp.
Der er solid dokumentation for, at borgerne i mange af de kommuner der kalder sig "skæve", realøkonomisk set i gennemsnit er bedre stillet end hovedstadsområdets borgere - efter betalt skat og
husleje. Det faktum har man med stor flid argumenteret imod at tage med i reformplanerne, selv om
det vel er befolkningens levestandard og det offentlige serviceniveau snarere end de offentlige kassers tilstand, der i første række interesserer befolkningen.

Forligspartierne har desuden åbenlyst valgt en reguleringsautomatik, der meget vel kan slå hovedstadsregionens funktion som vækstlokomotiv for hele Danmark yderligere i stykker – og det vil blive til skade også for de vestjyske kommuner. Automatikken vil betyde, at hver gang den procentvise vækst i det budgetterede beskatningsgrundlag pr. indbygger i hovedstadsområdet overstiger væksten i det øvrige land, så stiger landsudligningen tilsvarende. Fordelene ved driftighed og initiativ i
hovedstadsområdet bliver umiddelbart eksporteret til vestdanmark, uden at kommunerne her selv
behøver at løfte en finger.
Helt galt bliver det, når denne tilstræbte servicemæssige milimeterretfærdighed bliver suppleret med
kravene om at de driftige hovedstadskommuner skal begrænse deres service og hæve skatterne,
samtidig med at modtagerkommunerne i vestdanmark skal bruge de ekstra udligningskroner til at
sænke skatten. Det er helt uforeneligt med det kommunale selvstyre, der er en vigtig del af strukturog opgavereformen. Hele meningen med kommunalreformkomplekset var jo netop et opgør med
den automatiske støtte år efter år til de mindre driftige kommuner - uden at støtten resulterede i varig udvikling og muligheder for at stå på egne ben.
Princippet om hjælp til selvhjælp er meget centralt i hele denne diskussion om udligning. Vi må ikke forfalde til at over-kompensere de svage kommuner. Vi skal bibeholde det økonomiske incitament for kommunerne til at gennemføre f.eks. en aktiv og erhvervspolitisk beskæftigelsesindsats.
Der må og skal være en sammenhæng – en fornuftig balance i tingene.
De nedenfor nævnte hovedstadskommuner vil meget kraftigt appellere til forligspartierne
om:
• at sikre at den udligningsreform, der bliver resultatet af de politiske forhandlinger i
højere grad tager højde for hovedstadsbefolkningens særlige levevilkår og rådighedsbeløb efter skat og husleje.
• at landsudligningsniveauet sænkes mærkbart i forhold til det foreslåede.
• at der etableres overgangsordninger, så reformen bliver løbet i gang over 5-10 år.

Med venlig hilsen

Ishøj Kommune, borgmester Ole Bjørstorp
Ledøje-Smørum Kommune, borgmester Jens Jørgen Nygaard
Lyngby-Taarbæk Kommune, borgmester Rolf Aagaard-Svendsen
Rødovre Kommune, borgmester Erik Nielsen
Søllerød Kommune, borgmester Erik Fabrin
Tårnby Kommune, borgmester Henrik Zimino
Vallensbæk Kommune, borgmester Kurt Hockerup
Værløse Kommune, borgmester Jesper Bach

