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Konkret foreslår Bedre Balance, at:
• Hæve landsudligningen fra 61% til 88%
• Fjerne hovedstadsudligningen, der i dag er på 27%
• Reducere udligningsgraden i ordningen for kommuner
med højt strukturelt underskud uden for hovedstaden
fra 32% til 5%

• Fastholde den nuværende grænse for at være omfattet
af ordningen vedrørende højt strukturelt underskud på
95% af det landsgennemsnitlige underskud
• Fastholde det nuværende niveau for overudligning på
93%

• Udbrede denne ordning til også at omfatte kommunerne i hovedstaden

DU KAN LÆSE MERE OM BEDRE BALANCES FORSLAG PÅ WWW.BEDREBALANCE.NU

Bedre Balance består af Esbjerg, Herning, Hjørring, Holstebro,
Odsherred, Randers, Vordingborg og Aarhus Kommuner
• 63 ud af 64 borgmestre uden for hovedstaden (i byrådsperioden 2014-2017) støtter Bedre balance
• Disse 63 borgmestre repræsenterer kommuner med 3,7 mio.
indbyggere
• 37 ud af 48 V-borgmestre støtter Bedre Balance
• Alle S-borgmestre uden for hovedstaden – svarende til 20
borgmestre – støtter Bedre Balance-initiativet

Faktaark, Bedre Balance. Serviceudgifter. December 2017
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