BEDRE BALANCE - PRESSEMEDDELSE
Stor skuffelse over landspolitikerne
Borgmestrene i udligningsinitiativet Bedre Balance er skuffede over, at regeringen ikke kan finde de
fornødne mandater til at gennemføre en aftale om den kommunale udligningsordning. Det skaber stor
usikkerhed om kommunernes finansiering, og der bliver ikke gjort op med de grundlæggende skævheder i
kommunernes vilkår.
”Det er dybt skuffende, at landspolitikerne ikke har evnet at indgå en aftale, der sikrer de nødvendige og
grundlæggende ændringer af udligningssystemet. Det virker ikke til, at der er gjort et alvorligt forsøg på at
skabe et bedre udligningssystem. Alle har haft travlt med at forfølge egne snævre og kortsigtede interesser.
Det er mildt sagt ikke et forløb, som landspolitikerne kan være stolte af. Og det efterlader den enkelte
kommune med en uvished om økonomien i de kommende år, som gør det meget vanskeligt at føre en sikker
og langsigtet kurs, når budgetterne skal lægges”, siger Borgmester Jesper Frost Rasmussen (V), Esbjerg
Kommune.
Borgmester Torben Hansen (A) fra Randers Kommune siger ”Vi har i Bedre Balance dokumenteret behovet
for et enstrenget udligningssystem for alle kommuner. Et system, der vil blive oplevet som langt mere fair og
gennemskueligt. Det virker ikke som om, det er gået op for vores kolleger på Christiansborg, hvor alvorlig en
kløft vi er ved at få skabt på tværs af landets kommuner. Der har ikke været vilje til at se på
hovedstadsudligningen, som står i vejen for en bedre balance på tværs af alle landets kommuner. Derfor vil
vi fortsat have et kommunalt A- og B-hold, hvor hovedstadskommunerne kan levere bedre service til en
lavere skatteprocent. Det er grundlæggende i strid med formålet med det kommunale udligningssystem – og
er simpelthen ikke holdbart, når vi ser at skævhederne bliver større år for år”.
Bedre Balance appellerer til, at opgaven tages langt mere alvorligt næste gang, der tages fat på at reformere
systemet. Det er ikke holdbart at fortsætte med det nuværende system, og der vil snarest være brug for at
tage fat på reformopgaven for alvor. Bedre Balance peger i den forbindelse på, at der bør inddrages uvildige
eksperter i arbejdet, som kan være med til fordomsfrit at fremlægge forslag til et helt nyt udligningssystem.

Læs mere på www.bedrebalance.nu
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