Vådeskuddet i udligningsreformen
Fire kommuner bliver ramt ekstra hårdt ved en fejl
Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre har lavet en
aftale, som vil ramme almindelige mennesker i fire tilfældige kommuner meget hårdt.
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De fire kommuner skal betale næsten tre gange så meget som de fire rigeste kommuner og 23 gange mere end andre kommuner med
samme beskatningsniveau. De fire kommuner bliver bl.a. ramt, fordi de har mange handicappede, arbejdspladser mv.
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De fire kommuner

Hovedstaden

Resultatet bliver massive nedskæringer

Konkrete løsningsforslag

Det kan du gøre

I alt skal de fire kommuner betale 330 mio. kr.
ekstra. Der kan muligvis komme massive nedskæringer på områder som disse:

De fire kommuner har fire konkrete forslag til,
hvordan skævheden kan rettes op:

Du kan besøge kommunernes hjemmesider, hvis
du vil vide, hvad det kan komme til at betyde for
økonomien i kommunen, og hvorfor din kommune bliver ramt.
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Færre dansk- og matematiktimer
(Ballerup: 5,4 mio. kr.)
Slut med mad i vuggestuerne
(Hillerød: 6 mio. kr.)
To timers mindre pleje til de svageste ældre
(Høje-Taastrup: 2,7 mio. kr.)
Mindre hjemmehjælp (Køge: 11 mio. kr.)
Osv. osv. osv. ...
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Tabet for en kommune begrænses til maksimalt
0,7 % af beskatningsgrundlaget.
Pengene skal følge opgaverne, og kommuner,
der rammes af udligningsreformen skal kompenseres for det tab, de får, når der ﬂyttes opgaver
fra amterne til kommunerne.
Hovedstadsudligningen skal opretholdes på de
nuværende 40 % - eller minimum de 35 %, som
Finansieringsudvalget foreslog.
Erhvervsudviklingen skal støttes, og udligningen
af selskabsskatten nedsættes fra 50 % til 25 %.

Du kan skrive til de fire partier i Folketinget og
opfordre dem til at lave reglerne om. Skriv til:
Folketinget, att: Det parti du gerne vil skrive til,
Christiansborg, 1240 København K.
Du kan også sende en e-mail til partierne:
Venstre@venstre.dk, info@konservative.dk,
df@ft.dk, radikale@radikale.dk
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