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Stadig lang vej mod en rimelig udligning for landets 98 kommuner
Med Finansieringsudvalgets fem modeller tages der hul på problemerne med udligningssystemet. Det er godt og længe ventet. Men det løser på ingen måde de
grundlæggende fejl i systemet. Den mest vidtgående model flytter kun 1,9 mia.
kr. af de i alt 17 mia. kr., systemet omfordeler. Ifølge analyser lavet af RimeligUdligning.nu, som i 10 år har arbejdet grundigt og sagligt med systemet, bør der laves ændringer svarende til 6,7 mia. kr.
Finansieringsudvalget – nedsat af Økonomi- og Indenrigsministeriet – oplister i sin
rapport en vurdering af de økonomiske konsekvenser for hver af landets kommuner,
hvis de enkelte modeller gennemføres.
Det har udløst markante reaktioner fra en lang række kommuner. For når systemets
grundlæggende formål er at udligne økonomien blandt kommunerne, vil ændringerne
være til fordel for nogle og ulempe for andre. For eksempel vil cirka halvdelen af de 34
hovedstadskommuner få flere penge, mens den anden halvdel skal af med flere penge. Det samme billede ses i Jylland og resten af landet.
Ingen af Finansieringsudvalgets fem modeller løser dog de grundlæggende fejl i systemet. Den mest vidtgående model flytter kun 1,9 mia. kr. af de i alt 17 mia. kr., systemet omfordeler. Som nævnt bør der laves ændringer svarende til 6,7 mia. kr.
Tallet på 6,7 mia. kr. skyldes følgende fire fejl, som rammer 61 kommuner i både provinsen og hovedstadsområdet:
- Der tages ikke fuldt hensyn til borgernes aldersfordeling
- Der er borgere med sociale problemer, der ikke tæller med i udligningen
- Hvis en kommune har haft råd til at bruge mange penge, ser det ud som om den har
et stort behov. Det giver en kunstig høj udligning
- Udligningen af udlændinge er fortsat dobbelt, og i lyset af regeringens ghetto-udspil
stadigvæk tredobbelt
Finansieringsudvalget har taget fat på problemet med udlændingeudligningen ved at
neddrosle den overkompensationen, der er sket i flere år. Fremover vil den udligning,
man får, i højere grad svare til de udgifter, man reelt har.
"Mon ikke alle kan være enige om, at det skulle være løst tidligere – og så er det jo
nærmest tragikomisk, når nogle nu begræder, at man skal af med nogle penge, man
aldrig skulle have haft.", udtaler Borgmester i Odder Kommune, Uffe Jensen, der er en
af de seks borgmestre i RimeligUdligning.nu.
Rettelserne løser dog kun en meget lille del af problemet og kun for nogle kommuner.
Den omfordeling, der sker som følge af ændringerne af udlændingeudligning, modsvares nemlig af andre ændringer. Hvis man isolerer udlændingeændringerne vendes billedet af de kommende ”vindere og tabere” fuldstændigt. Hvor ændringerne samlet set
ville flytte penge fra hovedstaden til provinsen, er det nu omvendt. Op mod 600 mio.
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kr. kr. flyttes fra provinsen til hovedstaden, hvis man ser bort fra effekten af udlændingeudligningen.
”Udlændingeudligningen er blot en af fire store fejl i udligningssystemet. Økonomi- og
indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille har sagt, at ændringerne skal rette op
på ”skævhederne i systemet”. Det er vi fuldstændig enige i! Men det sker ikke via de
fem fremlagte modeller. Folketinget må derfor i arbejdstøjet og se en smule mere på
saglighed og fakta frem for magtkampe og borgmesterposter. Det skrantende udligningssystem er et fælles ansvar, som skiftende regeringer har bidraget til gennem adskillige år.”, siger Borgmester Uffe Jensen fra Odder Kommune på vegne af de seks
østjyske borgmestre i RimeligUdligning.nu.
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