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Udligningsreformen - Den omvendte Robin Hood
Et folketingsflertal har nu lavet forlig om principperne bag en ny fordeling af penge mellem kommunerne. Resultatet kunne næppe have været ringere eller mere forrykt! Det må taberne naturligvis mene, men også vinderne er højlydt utilfredse. De må nemlig ikke bruge (ret mange) penge på bedre service, sådan som de havde glædet sig til.
I dag sender kommunerne i hovedstadsområdet hvert år ca. 7 milliarder kr. vestover – penge som er
opkrævet hos almindelige familier med jævne indkomster. Nu vil man have 1 milliard kr. yderligere
den samme vej. Nogle tror sikkert, det er skatteindtægter fra personer i hovedstadsområdet med meget høje indkomster, som sendes til det jysk-fynske område. Men så enkelt er det jo ikke – personer
med høje indkomster har et skatteloft, så en højere kommuneskat rammer ikke dem.
Nu skal hovedstadsområdets skatteydere altså plukkes for endnu 1 milliard. Det bliver lærere, postbude, maskinarbejdere og andre almindelige mennesker, som skal betale. Hvis nu pengene gik til
medborgere ude i landet, som havde det økonomisk væsentligt dårligere end de selv - eller pengene
gik til forbedringer i den offentlige service, der hvor den er for ringe og utidssvarende - så ville mange sikkert affinde sig med det. Men de fleste af pengene skal bruges til at nedsætte skatten i de kommuner, som er ”vinderne” i reformen. De heldige, som får skattelettelser, vil i mange tilfælde have en
langt bedre økonomi, end de skatteydere i hovedstadsområdet, der nu skal betale endnu mere.
Lad os se på et konkret eksempel: Vi har to ”ens” ægtepar, det ene bor i Skive, det andet i HøjeTaastrup. Manden er pædagogmedhjælper og konen nyuddannet lærer. Endnu ingen børn. Alle har
fuldtidsarbejde inden for deres fag og til overenskomstmæssig løn. Familien i Skive tjener 459.276
kr., familien i Høje-Taastrup lidt mere, nemlig 475.776 kr. Kommuneskatten i Skive og HøjeTaastrup er henholdsvis 21,2% og 20,6%.
2. marts 2006 køber begge familier hus på 127 m2 opført i 1965. Prisen svarer i begge tilfælde til
gennemsnitsprisen på huse fra 115-140 m2, som ejendomsmæglere på nettet annoncer til salg i henholdsvis Skive, Sallingsund og Høje-Taastrup den dag.
Huset i Skive koster netto pr. måned 5.069 kr. medens huset i Høje-Taastrup koster 17.076 kr. Efter boligudgift og skat til kommune 1 og stat har familien i Skive 281.586 kr. til rådighed på årsbasis. Familien i HøjeTaastrup har 152.268 kr., eller 129.318 kr. mindre, til rådighed.
Finansieringsreformen pr. 1.1.2007 flytter yderligere penge fra Høje-Taastrup til bl.a. Skive. Det betyder, at
skatten i Høje-Taastrup må hæves med op til 0,7 % (kommunen skal dog samtidigt spare, for reformen koster
kommunen væsentligt mere end det skatten må stige med!). I Skive skal skatten nedsættes med 0,3%!
Familien i Høje-Taastrup kan så konstatere, at deres i forvejen lave rådighedsbeløb falder med 2.871 kr. pr. år.
Omvendt glæder familien i Skive sig over at få 1.147 kr. mere i lommen. Så nu har de hele 133.336 kr. mere
end kollegaerne i Høje-Taastrup til at forsøde tilværelsen med!
Er det en utrolig historie? Ja, i høj grad. Familien i Høje-Taastrup fik aldrig det hus – de havde slet ikke råd!
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