Pressemeddelelse
Finansieringsudvalgets rapport: Svar på de store spørgsmål mangler!
Finansieringsudvalget under Økonomi- og Indenrigsministeriet kom i går aftes med den længe ventede
rapport om det kommunale udligningssystem. Udligningssystemet skal sørge for, at alle kommuner kan
levere nogenlunde samme service for borgerne, uanset hvilke økonomiske grundvilkår den enkelte
kommune har. Men rapporten peger ikke på løsninger, der for alvor kan give den tiltrængte modernisering
af systemet.
”Udligningssystemet er som en gammel træt bil, hvor der er lagt lap på lap uden at reparere de
grundlæggende problemer. Bilen trænger til udskiftning, og vi skal have ny bus med plads til alle. Alle
kommuner skal have mulighed for at levere en ordentlig service til borgerne” udtaler Borgmester Jesper
Frost Rasmussen, Esbjerg, der er talsmand for udligningsinitiativet Bedre Balance.
”Rapporten tager ikke fat i det grundlæggende problem, at vi har fået et kommunalt A- og B-hold i
Danmark. Vi har en hovedstadsudligning, der står i vejen for, at vi får mere lige muligheder for at levere god
service i alle landets kommuner. Finansieringsudvalget har dog ikke haft en nem opgave. Kommissoriet har
været smalt, så derfor må det nu være politikerne på Christiansborg, der viser det fornødne mod til at tage
fat i de helt store spørgsmål”, siger Borgmester Jesper Frost Rasmussen.
Finansieringsudvalget skriver selv i rapporten, at der udover de justeringsforslag, som ligger i rapportens
modeller, også er mere overordnede ”stilleskruer”, som mere beror på en politisk afvejning - fx
udligningsniveau. Det er vi i Bedre Balance i høj grad enige i.
I forbindelse med de kommende forhandlinger bør politikerne tage afsæt i formålet med udligningssystemet og spørge:
•

Hvorfor skal der være en særlig udligningsordning for kommunerne i hovedstadsområdet? Hvorfor
ikke samme ordning med samme høje udligningsniveau for alle kommuner? Faxe Kommune ville fx
vinde 91,9 mio. kr. årligt, hvis kommunen – ligesom nabokommunen Stevns – kom med i
hovedstadsudligningen. Hvad er begrundelsen for, at nogle må være med i den særlige
udligningsordning, og andre ikke?

•

Hvorfor skal en kommune i hovedstadsområdet have bedre råd end en sammenlignelig
provinskommune til at løse de samme velfærdsopgaver?

•

Hvorfor skal borgere i provinsen betale mere i skat end borgerne i hovedstadsområdet samtidigt
med at de får en ringere service? Borgerne i provinsen betaler i dag 1,25 %-point mere i skat i
gennemsnit, samtidigt med at provinskommunerne de bor i, slet ikke har råd til at bruge penge på
service som i hovedstadsområdet.

Borgmester Torben Hansen, Randers, der også er talsmand for Bedre Balance, siger: ”Rapporten tager et
gevaldigt sving udenom de vigtigste problemstillinger med det nuværende udligningssystem.
Rapporten viser kun den isolerede effekt af udvalgets forslag for den enkelte kommune. Men det er jo svært
at mene noget om, hvis man ikke kender kommunens grundvilkår. Når vi i dag har et system med store
indbyggede skævheder, så er ændringer i forhold til status quo langt fra fyldestgørende. Rapporten burde
vise det samlede billede for den enkelte kommune - både før og efter mulige ændringer. Ellers kan vi jo ikke
se om forslagene bringer os tættere på et system, der rent faktisk lever op til sit formål” siger Borgmester
Torben Hansen.

De 8 kommuner bag Bedre Balance vil nu selv gå i gang med at beregne, hvordan den enkelte kommunes
situation vil se ud på baggrund af forslagene i rapporten.
”Vi kommer med tallene, så snart vi har beregnet dem, og hvis ministeriet vil stille de nødvendige data til
rådighed. Men det ville være mere oplagt hvis udvalget selv fremlagde beregningerne – de ved jo, at de er
efterspurgt” udtaler de to borgmestre. ”De folketingspolitikere, der nu skal i gang med at forhandle om
udligningssystemet, bør da have et ordentligt beslutningsgrundlag. Første skridt er at kende kommunernes
reelle situation i udgangspunktet. Næste skridt bør være, at kræve at få lagt forslag frem, der kan sikre et
fair, gennemskueligt og fremtidssikret udligningssystem. Den opgave håber og tror vi, at vores
folketingspolitikere vil tage på sig”.
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