Debatindlæg i Politiken lørdag den 3. februar 2018

Hvorfor skal servicen være ringere i provinsen?
Danmark har brug for et enstrenget udligningssystem, for kommunerne i hovedstadsområdet har både
råd til bedre service og lavere skat.
Torben Hansen og Jesper Frost Rasmussen, hhv. borgmester i Randers (S) og Esbjerg (V)
Thomas Gyldal Petersen og Michael Ziegler skriver i et indlæg her i Politiken den 15. januar, at hovedstaden
sender milliarder fra øst til vest i udligningssystemet. Det er rigtigt. Men lad os stilfærdigt erindre om, at
det jo ikke er den eneste overførsel, der finder sted.
Danmark på Vippen har påpeget, at der fra provinsen og til hovedstaden samtidig overføres et betydeligt
antal milliarder som følge af bl.a. statslige arbejdspladser og uddannelser i hovedstadsområdet. Men lad os
nu tale om kommunal udligning - det er vores ærinde her.
Hovedstadskommunerne overfører penge til provinskommunerne, fordi deres betingelser for at levere
service til borgerne er væsentlig bedre end provinskommunernes.
På trods af denne udligning har hovedstadskommunerne råd til at levere bedre service og opkræve en
lavere kommuneskat.
Kommunerne i hovedstadsområdet har blandt andet råd til at bruge 30 procent mere på dagpasning, 9
procent mere på folkeskolen og 12 procent mere på ældreplejen. Samtidig er skatten samlet set 1,25
procentpoint lavere i hovedstaden end i provinsen.
Det er helt skævt!
Hovedstadskommunerne påpeger, at deres kommuner er mere socialt belastede. Det viser Økonomi- og
Indenrigsministeriets tal ikke. Tværtimod viser de, at de samlede udgiftsbehov er større i provinsen end i
hovedstaden.
Det er derfor helt skævt, at der er råd til lavere service i provinsen.
Disse politiske kendsgerninger kalder på en grundlæggende reform af det samlede kommunale
udligningssystem. Hvorfor skal hovedstadskommunerne have markant bedre vilkår end provinsens
kommuner?
Vi mener derfor, at der skal etableres et énstrenget udligningssystem, hvor alle landets 98 kommuner
omfattes af de samme regler.
Alle kommuner skal sikres tilstrækkelig finansiering til de kommunale opgaver.
Tiden er løbet helt fra at opdele Danmark i et A- og et B-hold. Vores opfordring til politikerne på
Christiansborg er, at særbehandlingen af hovedstadsområdet må ophøre, og at der skal skabes bedre
balance mellem landets kommuner.
Vi må have en bedre balance nu!

