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pressemeddelelse
ny hvidbog dokumenterer oversete problemer i
udligningsreform
Ballerup, Høje-Taastrup, Køge og Ny Hillerød er ﬁre almindelige kommuner, der står for 10 % af
skattegrundlaget i Hovedstadsområdet. De ligger alle under gennemsnittet i skatteindtægter og over i
udgiftsbehov. Alligevel skal de betale 34 % af hovedstadens regning for udligningsreformen. Den nye
hvidbog dokumenterer en række oversete problemer i udligningsreformen. Hvidbogen peger samtidig
på, hvordan borgerne vil komme til at mærke dramatiske nedskæringer på særligt ældreplejen, folkeskolen og børneområder. Målet med hvidbogen er at opnå en mere retfærdig fordeling af regningen til
hovedstaden.
Ballerup, Høje-Taastrup, Køge og Ny Hillerød har i samarbejde udarbejdet en hvidbog, der belyser, hvordan
udligningsreformen rammer kommunerne meget hårdt, selvom der er tale om helt almindelige kommuner.
”Det handler ikke om, hvorvidt der skal ﬂyttes penge til de fattigste kommuner. Det handler om, at regningen skal være retfærdigt fordelt. Vi anerkender, at vi skal betale på linie med andre kommuner med vores
skatteindtægter og udgiftsbehov. Men regningen til os er blevet mange gange større. Vi tror og håber, at det
er en fejl, som de ﬁre partier bag aftalen vil rette op på igen,” siger de ﬁre kommuners borgmestre i en fælles
udtalelse.
Kommunerne skal tilsammen hvert år betale 330 mio. kr. af de 916 mio. kr., som kommunerne i hovedstadsområdet skal betale mere til provinsen. Det svarer til 34 %, selvom kommunerne kun har 10 % af beskatningsgrundlaget i hovedstadsområdet.
Hvidbogen dokumenterer bl.a.:
< De ﬁre kommuner har alle et udgiftsbehov pr. indbygger, der ligger over hovedstadens gennemsnit.
< Beskatningsgrundlaget er i alle ﬁre kommuner lavere end hovedstadens gennemsnit.
< De ﬁre kommuner skal betale tre gange så meget som hovedstadens ﬁre rigeste kommuner, og 23 gange så
meget som andre kommuner med samme beskatningsgrundlag som dem selv.
< Skævheden skyldes bl.a., at de ﬁre kommuner samlet overtager mange opgaver med hårdt ramte børn,
handicappede mv. fra amterne. De ﬁre kommuner overtager f.eks. 19 % ﬂere udgifter til handicappede og
42 % til specialundervisning end gennemsnittet. De ﬁre kommuner bliver ikke kompenseret for det.
< Kommunerne bliver også ramt, fordi de har været gode til at skabe arbejdspladser. Der er hver dag 28.000
ﬂere, der pendler ind til job i de ﬁre kommuner end ud af dem. Med udligningsreformen koster det i tabt
selskabsskat.
”Vi tror ikke, at det har været hensigten at ramme netop borgerne i vores kommuner så hårdt. Borgerne er
blevet ramt tilfældigt som med et vådeskud. Derfor tror vi også, at partierne bag aftalen er villige til at se på
de skævheder, som de sikkert ikke har været opmærksomme på. Det er vores håb,” hedder det i udtalelsen fra
de ﬁre borgmestre.
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”Hvidbog om konsekvenserne af vådeskuddet i udligningsreformen” skal give partierne bag aftalen – Venstre,
de konservative, Dansk Folkeparti og det radikale venstre – en indsigt i skævhederne samt hvilke konsekvenser det vil få for kommunernes borgere. De mange millioner kroner, der skal spares, vil betyde dramatiske
nedskæringer på de største kommunale serviceområder: ældreplejen, folkeskolen og børneområdet.
Kommunerne præsenterer også ﬁre konkrete forslag, der kan rette op på vådeskuddet, når Folketinget i den
kommende tid behandler lovforslaget:
< Tabet for en kommune begrænses til maksimalt 0,7 % af beskatningsgrundlaget.
< Pengene skal følge opgaverne, og kommuner der både rammes af udligningsreform 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 %.
Sammenhængen mellem beskatningsgrundlag og betaling for udligningsreform
De ﬁre kommuner bliver ramt langt hårdere end de burde.
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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.
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