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Til kommunalordførerne, socialordførerne og udannelsesordførerne i
Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre

Invitation til et besøg i Ballerup Kommune, Høje-Taastrup
Kommune, Køge Kommune og Ny Hillerød Kommune
Kære Poul Nødgaard, Pia Kristensen, Martin Henriksen, Ole Glahn, Martin Lidegaard, Magrethe Vestager, Christian
Wedell-Neergaard, Tom Behnke, Carina Christensen, Leif Mikkelsen, Hans Andersen og Tina Nedergaard
Som I givet ved, er vi ﬁre kommuner, der ﬁnder det meget forkert, at borgerne i vores kommuner skal betale 34 % af
de penge, der skal ﬂyttes fra Hovedstaden til provinsen i forbindelse med udligningsreformen.
Kommunerne har kun 10 % af beskatningsgrundlaget i hovedstaden, og de ﬁre kommuner har alle et beskatningsniveau under gennemsnittet i hovedstaden.
Da det er vigtigt, at I ved, hvad udligningsreformen kommer til at betyde for helt almindelige borgere i vores kommuner, vil vi gerne invitere jer på besøg. Formålet med besøget er at gøre det synligt for jer, at der er tale om almindelige kommuner, hvor borgerne bliver ramt tilfældigt og uretfærdigt af udligningsreformen.
Da vi ved, at I er travle folk, vil vi arrangere møderne, når det passer jer, og de kan vare den tid, som I har mulighed
for at afsætte.
Vi håber, at I vil tage imod denne invitation til at sætte jer godt ind i tingene, inden Folketinget træﬀer beslutning om
udligningsreformen.
Vi vil derfor snarest kontakte jeres sekretærer for at høre, om I har lyst til at komme på besøg.
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.

