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Udligningsreformen er et nederlag til den sunde fornuft
For Høje-Taastrup Kommune betyder udligningsreformen et tab på 55 mio. kr. om året. Resultatet ansporer
ikke til erhvervsudvikling, og de mange penge, der nu skal sendes til Vesttdanmark, giver ingen mening. Grotesk, siger borgmester Michael Ziegler, der også må konstatere, at den sunde fornuft har lidt nederlag overfor
det simple faktum, at Jylland og Fyn sidder på flertallet af pladserne i Folketinget.
Så kom resultatet af udligningsforhandlingerne på Christiansborg. For Høje-Taastrup Kommune er resultatet,
at kommunen årligt mister 55 mio. kr. - et tab af meget alvorlig karakter. Og det bliver borgerne, som direkte
kommer til at mærke det. På den ene eller anden måde. Forhandlingsresultatet rammer på flere områder helt
ved siden af. Og på nogle områder er der faktisk tale om et decideret selv-mål, siger borgmester Michael Ziegler.
Ikke en erhvervsvenlig politik
-Forliget kan nemlig ikke undgå at ramme beskæftigelsen i de kommende år. For med 50 procent udligning af
selskabsskatten fratages incitamentet til at føre en erhvervsvenlig politik på den lange bane. Det sker både på
grund af selve udligningen, men også fordi man vil fastfyse det grundbeløb, som holdes ude af udligningen.
Det betyder alt andet lige, at en stadig større andel af kommunernes selskabsskatter skal udlignes i årene fremover, og det vil jeg ikke kalde erhvervsvenlig politik. Vi må nu alvorligt overveje, om det ikke bedre kan betale
sig at udlægge jord til boligformål frem for erhverv, siger Michael Ziegler.
Grotesk at flytte penge til Vestdanmark
Resultatet betyder også, at der nu skal flyttes yderligere godt én milliard mere fra det østlige Danmark til det
vestlige. -Det er for mig at se den helt store fejltagelse. Der er adskillige gange dokumenteret, at familier i det
vestlige Danmark har betydeligt højere rådighedsbeløb. Derfor virker det grotesk. I forvejen sender Østdanmark årligt mange milliarder kroner til Vestdanmark, og det er mere end rigeligt, siger borgmesteren.
-Argumentet om, at man har lavere service i Vestdanmark falder totalt til jorden med aftalen. For aftalen indebærer stort set ikke serviceudvidelser der. Resultatet vil medføre skatteforhøjelser i øst, som skal modsvares af
skattelettelser i vest. Derfor bliver den absurde konsekvens af aftalen, at familiernes rådighedsbeløb i øst falder
yderligere, mens det stiger yderligere i vest. Det er komplet meningsløst. Jeg må derfor også konstatere, at den
sunde fornuft har lidt nederlag over for det simple faktum, at Jylland og Fyn sidder på flertallet af pladserne i
Folketinget, understreger Michael Ziegler.

