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Debatten om kommunal udligning nærmer sig fake news 
Det er absurd, at når Danmarks Statistik retter en fejl, så taler politikere og 

presse om rød blok mod blå blok, om hovedstaden mod provinsen og om tabere 

og vindere.  

 

Når Frank Jensen for eksempel siger, at København på grund af den mindre udligning for 

udlændinge kommer til at miste 550 mio. kr. ”svarende til prisen på 1000 folkeskolelæ-

rere” tangerer det fake news. København skulle slet ikke have haft de mange millioner. 

Unøjagtige tal fra Danmarks Statistik er grunden til, at København - og mange andre 

kommuner med veluddannede udlændinge - uretmæssigt har fået penge via udligningen. 

Frank Jensen skal kun være glad for, at han ikke skal betale de mange millioner kroner 

tilbage. Vel at mærke for hvert år siden 2006.   

 

Registrering af udlændinges uddannelsesniveau er kun en af mange fejl i det kommunale 

udligningssystem. Og så snart man skruer på en enkelt knap, ses den økonomiske effekt 

hos hver enkelt kommune prompte. Lige så prompte har reaktionen fra de forskellige 

partitoppe været. Påvirkes ”røde” kommuner negativt, reagerer venstre side af folke-

tingssalen. Og omvendt ved de ”blå”. Al saglighed og vilje til tage konsekvensen af, at 

alle landets kommuner har en forpligtelse overfor borgernes velfærd, synes at være sat 

til side.  

 

Man fristes til at sætte spørgsmålstegn ved om Christiansborgs politikere – og pressen, 

der formidler sagen – har forstået alvoren ved situationen. Den kommunale udligning 

skal sikre, at Hr. og Fru Danmark - ung som gammel, syg som rask, sjællænder som jy-

de - rent faktisk kan få en nogenlunde ens service i sin kommune.  

 

At forhandlingerne er brudt sammen er meget uhensigtsmæssigt, fordi manglende poli-

tisk vilje – uanset partifarve – giver økonomisk usikkerhed i landets kommuner. 

 

Men lad os udnytte situationen konstruktivt. Brug den nødvendige tid, dels til politisk 

selvransagelse over velfærdsstatens balance og dels til at finde løsninger på de funda-

mentale problemer, der er i systemet. Kun på den måde vil landets kommuner kunne se 

en mening med ændringerne. 

 

I RimeligUdligning.nu har vi lavet grundige og saglige analyserer af systemet siden 2009. 

Vi påpeger fire grundlæggende fejl i systemet, som rammer 61 kommuner i både provin-

sen og hovedstadsområdet, og som betyder at 6,7 mia. kr. lander i de forkerte kommu-

nekasser;  

- 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 

tredobbelt  

 

Yderligere information: 

- Uffe Jensen, Borgmester Odder Kommune, 26720556 

- www.rimeligudligning.nu 

 

RimeligUdligning.nu består af Favrskov, Hedensted, Skanderborg, Silkeborg, Syddjurs og 

Odder Kommuner.  



2 

 

 

Faktaboks: 

- Siden 2006 har alle indvandrede udlændige stået registreret uden erhvervsud-

dannelse i Danmarks Statistik 

- Personer uden uddannelse indgår i udligningssystemet og giver kommunerne eks-

tra tilskud 

- Børn af forældre med lav uddannelse giver kommunerne ekstra tilskud 

- Danmarks Statistik retter sin registrering ift udlændinges uddannelsesniveau, så 

den er mere i overensstemmelse med virkeligheden 

- Som eksempel udløser en svensk professor på CBS – som det er i dag - ekstra til-

skud til Københavns Kommune, fordi kommunen skulle have ekstra sociale udgif-

ter til hende og hendes familie 

- Dét, nogle kommuner får mindre, har de modtaget som følge af en statistisk fejl-

registrering 

 


