Kære Høje-Taastrup-borger
I disse dage skal Folketinget tage stilling til den såkaldte udligningsreform. Den bliver sandsynligvis
vedtaget. Sker det, får det alvorlige konsekvenser for borgerne i Høje-Taastrup Kommune. Vi står til at
skulle betale 55 mio. kr. om året. Det er, siger reformen, vores andel af regningen, når der skal flyttes
penge fra hovedstadsområdet til kommunerne i Vest-danmark.
Et minut i 12!
Reformen er endnu ikke vedtaget, men klokken er ét minut i 12. Det er sidste chance, når det gælder om at
gøre opmærksom på uretfærdigheden. Jeg gør alt, hvad jeg overhovedet kan. Hvad kan du gøre? Det
vender jeg tilbage til.
55 mio. kr. er mange penge. Regningen betyder højere skatter og nedskæringer. Konsekvenserne kan i
værste fald betyde forringelser i den gode kerneservice, som gives til vores børn i daginstitutioner og skoler
– og vores ældre i Høje-Taastrup.
Det har ligget i kortene siden jul, at Høje-Taastrup Kommune står til at miste 55 mio. kr. om året fra 1.
januar 2007. Siden da har jeg taget en række initiativer for at få ændret det lovforslag om udligningsreform,
som nu nærmer sig endelig behandling i Folketinget.
Der må være tale om en fejl
Sammen med hele Byrådet har vi rettet en protest til politikerne på Christiansborg. Hvordan kan det være,
at borgerne i en ganske almindelig kommune, som Høje-Taastrup skal rammes så hårdt? Jeg har i de
seneste måneder tillige opsøgt en række politikere på Christiansborg. Jeg har mødt op i Kommunaludvalget,
og jeg har bedt indenrigsministeren om en forklaring. Men ingen på Christiansborg har endnu kunnet give et
fornuftigt svar. Ingen. Der må derfor være tale om en fejl.
Sammen med tre andre kommuner - Ballerup, Hillerød og Køge - har vi dokumenteret, at reformen virkelig
er en fejl. Vi har afleveret en hvidbog til politikerne på Christiansborg og til indenrigsministeren. Her kan
man bl.a. læse, at de fire kommuner står for 10% af skattegrundlaget i Hovedstaden, men skal betale 34%
af den milliard, som skal sendes til kommunerne i Vest-danmark. Vi har ikke opgivet håbet, og vi forsøger på
alle måder at råbe politikerne på Christiansborg op. Vi håber, at de ansvarlige politikere vil rette fejlen. I
hvidbogen har vi givet konkrete anvisninger på, hvordan problemerne kan løses.
Vi må stå sammen
Frem til Folketinget træffer sin beslutning, må vi alle stå sammen i kampen mod reformen. Det drejer sig om
at undgå de værste besparelser og nedskæringer i vores kommune. Der er ikke hjælp at hente i prognosen
for næste års samlede budget. Lige nu står balancen i minus med 97 mio. kr., hvoraf Udligningsreformen er
skyld i hovedparten.
Derfor handler det her i sidste time om at mobilisere alle gode kræfter mod reformen. Jeg selv vil
selvfølgelig fortsætte kampen ufortrødent i de sidste uger. Høje-Taastrup og de tre andre kommuner
afleverer i disse dage pjecer og plakater til de ansvarlige politikere på Christiansborg og gør dem
tilgængelige for borgerne i vores kommuner. Pjecerne fortæller, at udligningsreformen rammer borgerne
hårdt.
Som borger kan du give dit bidrag. Det kan ske via læserbreve eller ved at henvende dig til politikerne på
Christiansborg. Du kan også skrive under på protest-hjemmesiden www.enommer.dk.
Jeg tror, det er vigtigt, at lovgiverne ser og mærker stemningen fra borgere, som bliver ramt personligt.
Reformen er for mange en lidt fjern og teknisk størrelse - også for politikerne på Christiansborg. Men
konsekvenserne af reformen vil blive mærkbar for mennesker i alle aldre. Og den vil blive mærkbar for dig
som borger i Høje-Taastrup. Lad os derfor råbe op. Inden det er for sent.
Med venlig hilsen
Michael Ziegler
Borgmester
Høje-Taastrup Kommune

