
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Start udligningsbilen, 

kør fra by til by, og mål 

uligheden. Den, der 

finder vej til en bedre 

udligning af de højeste 

bakketoppe og dybeste 

dale i det økonomiske 

landskab, har vundet 

spillet.   

Din kommune søger om 

at komme med i 

hovedstadsudligningen. 

Hvis du slår tre 6’ere 

med to terninger, drejer 

du ind på sidesporet 

med en langt bedre 

udligning.  

Hovedstaden fik i 

1930’erne sin egen 

udligningsmodel. Det 

blokerer for at rette 

op på skævhederne i 

resten af landet. 

Vælg mellem at 

lukke tre skoler eller 

rykke 3 felter tilbage. 

Du lytter til ”Stop forskels-

behandlingen” som prøver at 

bilde dig ind, at høje huspriser 

har noget med udligning at gøre. 

Mens du kigger væk, flytter alle 

andre spillere et felt frem. 

Som hovedstadsborgmester 

har du råd til at bruge 30 % 

mere på dagtilbud. Slå igen.  

I hovedstaden har du råd til 

9 % ekstra på folkeskolen. 

Ryk tre felter frem.  

I kommunerne i provinsen 

er der bundet 27 % flere 

udgifter til førtidspension, 

sygedagpenge og 

kontanthjælp. Ryk tre 

felter baglæns. 

 

I hovedstaden går det 

godt. Brug 12 % mere 

til ældrepleje. Ryk tre 

felter frem.  

Udligningsbilen er efterhånden en gammel 

model. Den kører endnu, selvom den er ved 

at brænde sammen. Fyld vand på køleren og 

stå en omgang over. 

Du er borgmester i Hovedstaden, så øv dig i at 

holde masken mens du siger: ”I Vestjylland er 

der vækst og faldende ledighed, så der er ikke 

brug for udligning”. Ryk to felter frem.  

Ud af de 18 rigeste kommuner i 

Danmark ligger de 17 i hovedstaden. 

Du bor i provinsen, men hvis du slår 18 

med 3 terninger, er du alligevel med 

blandt de rigeste. Ryk tre felter ekstra. 

Tillykke. Din kommune er 

blevet den 35. hoved-

stadskommune. Hæv 

serviceniveauet, sæt 

skatten ned. Gå i mål.   

Foreslår Finansieringsudvalget en lappeløsning eller vil 

de skifte den gamle bil ud med en moderne bus? Slå 

plat og krone, om du skal rykke frem eller tilbage.  

Tillykke, du kan skrotte den gamle 

udligningsbil og købe en ny enstrenget 

bus med plads til alle.  

Udligningsbilen trækker skævt 

og undervognen hænger. 

Heldigvis er der mange tilbud 

om serviceeftersyn. Du får 

”Bedre Balance” og flytter to 

felter ekstra hver gang. 

 

Du er borgmester i en 

provinskommune, så 

skatten er 1,25 %-

point højere end i 

Hovedstaden. Brug 

kun én terning i næste 

slag.  

Debatten er kørt af 

sporet. Du kommer ikke 

af med hovedstads-

udligningen. Tilbage til 

start.  
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