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Et vådeskud rammer børn, ældre og handicappede
Ny hvidbog med dokumentation om skævhederne i udligningsreformen

Mandag den 24. april oﬀentliggør Ballerup, Hillerød, Høje-Taastrup og Køge kommuner en ny hvidbog med dokumentation for udligningsreformens konsekvenser
De ﬁre kommuner står for 10 % af hovedstadens beskatningsgrundlag. Men de skal betale 36 % af den øgede
udligning. På pressemødet vil de ﬁre kommuners borgmestre bl.a. fortælle, hvad reformen konkret kan betyde af
besparelser på den kommunale service. De vil samtidig præsentere en række nye fakta om skævhederne i reformen.
Hvidbogen vil blive præsenteret på et

pressemøde, mandag den 24. april 2006
kl. 11-12 på christiansborg (værelse S-090)
Deltagere på pressemødet vil være:
< Borgmester Michael Ziegler, Høje-Taastrup Kommune
< Borgmester Ove. E. Dalsgaard, Ballerup Kommune
< Borgmester Nick Hækkerup, Hillerød Kommune
< Borgmester Torben Hansen, Køge Kommune
De ﬁre kommuner skal i alt spare 330 mio. kr. Hvidbogen indeholder bl.a. beskrivelse af, hvad det konkret betyder
for den kommunale service inden for ældrepleje, børnepasning, folkeskoler, handicapområdet mv. Hvidbogen indeholder også ny dokumentation for en række skævheder i reformen.
Pressemødet vil vare fra 11-12, og der vil blive serveret en sandwich efter pressemødet. De ﬁre borgmestre vil være til
rådighed for interviews.
Yderligere oplysninger:
Ballerup Kommune, Kommunikationschef Karin Olsen, Email: kao@balk.dk, tlf.: 44 77 20 22 / 25 35 28 29
Høje-Taastrup Kommune, Informationschef Birgitte Skou Andersen, Email: birgittesan@htk.dk, tlf.: 43 59 18 44
Køge Kommune, Informations- og udviklingskonsulent Lisbet Birkedal, Email: eeﬄbi@koegekom.dk, Tlf.: 56 67 20
28 / 28 79 20 48
Ny Hillerød Kommune, Kommunikationskonsulent Karen Jeppesen, Email: kmj@hillerod.dk, tlf.: 27 14 15 28.

Vådeskuddet i udligningsreformen
Ballerup, Hillerød, Høje-Taastrup og Køge 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 36 % 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, Hillerød, Høje-Taastrup og Køge. 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.

