
Borgmestre er skam også lobbyister 

Af borgmester Claus Omann Jensen, Randers Kommune  

 

Under overskriften ’Borgermestre som lobbyister’ skriver Børsen i sin leder den 17. februar, at vi er en 

række borgmestre, der ikke anser økonomisk effektivitet i forvaltningen som central, og at vi i stedet for at 

effektivisere blot vil have flere penge ved at ændre det kommunale udligningssystem. 

En sådan påstand kalder på et svar, som jeg vil starte med et par spørgsmål: Er det rimeligt, at 

hovedstadskommunerne på trods af et lavere kommunalt skattetryk end resten af landet alligevel i 

gennemsnit kan bruge 10 procent mere pr. ældre, 10 procent mere pr. folkeskoleelev og 20 procent mere 

pr. barn på børnepasning end kommunerne uden for hovedstaden – når deres administration oven i købet 

er mindre effektiv end landets øvrige kommuner? 

Skal jeg på den baggrund, som borgmester, afholde mig fra at påpege åbenlyse urimeligheder? Eller skal jeg 

arbejde for et Danmark i bedre balance og imod, at der for øjeblikket alene gennem den såkaldte 

hovedstadsudligning er skabt et A og et B-hold blandt kommunerne og dermed blandt danskerne? 

Systemet er kørt helt i skoven 

Svaret giver sig selv, og derfor er vi 8 borgmestre, der har startet initiativet Bedre Balance. Målet er 

indførelsen af et enstrenget udligningssystem. For det kan ikke passe, at der skal være ét sæt 

udligningsregler for de 34 kommuner i hovedstadsområdet og ét sæt af udligningsregler for de 64 

kommuner i provinsen. 

Som lederskribenten selv formulerer det: Det kommunale udligningssystem er kørt helt i skoven. Hensigten 

bag udligningssystemet må være, at der ikke skal være for store forskelle i det serviceniveau, som borgerne 

kan tilbydes for den samme skat. Forskelle i kommuneskatten bør afspejle lokale prioriteringer om højere 

eller lavere service, som vi kommunalpolitikere kan stilles til ansvar for ved kommunalvalget. Det må ikke 

være en konsekvens af store forskelle i kommunernes økonomiske grundvilkår. 

Med forslaget fra Bedre Balance vil der i højere grad ske udligning mellem alle kommuner, og dermed også 

blive mere lige muligheder for kommunerne på tværs af hele landet.  Herunder skal der selvfølgelig også 

tages hånd om de helt særlige udfordringer som enkelte hovedstadskommuner på Vestegnen og andre 

kommuner uden for hovedstaden kan have. Det må blot ikke stå i vejen for, at vi får taget det nødvendige 

opgør med hovedstadsudligningen og får skabt et mere tidssvarende kommunalt udligningssystem. 

Vi repræsenterer borgerne 

Hvis vores politiske arbejde for at skabe bedre balance mellem vilkårene for hovedstadskommunerne og 

resten af landet gør os til lobbyister, så tager jeg gerne det mærkat med. De fleste vil nok mene, at vi som 

borgmestre netop er valgt til at varetage vores kommuners ve og vel og interesser. Det gælder internt fokus 

på en effektiv og god service til borgerne, men så sandelig også, når vi skal kæmpe på de ydre linjer for fair 

og rimelige rammer. Når nogen mener, vi også udøver lobbyarbejde for at hjælpe de borgere, vi er valgt til 

at repræsentere, så tager jeg det med andre ord som en positiv tilkendegivelse af, at vi gør vores arbejde. 

Så ja, som borgmestre er vi skam også lobbyister!         

 

 

Indlægget blev bragt i Børsen den 2. marts 2015: http://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/106193/artikel.html?hl=T21hbm4 

(brug af linket kræver abonnement til Børsen)   


