Den 7. maj 2019

Åbent brev til Folketinget:
Uvildig kommission skal supplere Finansieringsudvalgets arbejde
med et rimeligt udligningssystem
Det kommunale udligningssystem skal som bekendt sørge for, at kommunerne har mulighed for at yde
et nogenlunde ens serviceniveau – uanset hvor i landet, man befinder sig.
Intentionen med udligningssystemet er fuldstændig rigtig. Men vi har brug for væsentlige ændringer
for, at systemet lykkes. Og i stedet for at fortsætte den uendelige diskussion om, hvem der får ”for meget”, og hvem der får ”for lidt”, har vi brug for konstruktive diskussioner – og ikke mindst løsninger!
Vi appellerer derfor kraftigt til, at det nye Folketing straks tager fat på opgaven med at sikre et rimeligt
økonomisk fundament, for at kommunerne kan løse sine opgaver i velfærdssamfundet. Da skævhederne i udligningssystemet er så gennemgribende, er det nødvendigt at få både en kortsigtet og en
langsigtet løsning i spil.
Vi mener, at justeringen bør foregå i to processer:
1. Folketinget skal med virkning fra 2021 have løst flest mulige af de markante
problemer i udligningssystemet.
Finansieringsudvalgets rapport fra 2018 kan danne udgangspunkt herfor.
Finansieringsudvalget pegede her på refusionsomlægningen, beskæftigelsestilskuddet, nedgang i befolkningstallet, udlændingeudligningen og udlændinges
uddannelse.
Disse løsningsmodeller bør suppleres af yderligere tiltag, herunder forbedring
af datakvaliteten bag de sociale kriterier og andre tiltag, der om muligt kan
rette op på andre kendte skævheder i udligningssystemet her og nu.
Kommunerne står over for et markant stigende demografisk udgiftspres. Det
gør det endnu mere vigtigt, at udligningen beregnes af hele det demografiske
pres, så pengene i systemet lander i de rigtige kommuner. Endelig er der behov for nye analyser på serviceområderne, så det sociale udgiftsbehov kan
blive afdækket ordentligt i hele landet.
2. Samtidig, dvs. straks efter Folketingsvalget, nedsættes en uvildig kommission,
som sideløbende arbejder med løsningsforslag på de problemer, som Finansieringsudvalget modeller ikke løser. Udfordringer, der rent faktisk påvirker den
enkelte borger i landets kommuner.
Det er vigtigt at understrege, at dette kommissionsarbejde ikke skal træde i
stedet for at gennemføre ændringerne på den korte bane, som nævnt ovenfor.
Kommissionens overordnede opgave er løbende at komme med forslag til et
udligningssystem, der lever op til sit formål og at fremlægge løsningsforslag til
indfasning af ejendomsvurderinger, hvilket skal ske fra 2025.
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Med så store udfordringer med et system, der er så grundlæggende for kommunernes økonomi – og
dermed borgernes daglige velfærd, ser vi det som en central opgave for Folketinget at arbejde for et
mere rimeligt udligningssystem.
Vi står som altid klar til at bidrage med saglige, faglige og konstruktive løsninger. I vedlagte bilag ses
en 1-sidet opsummering af vores analyser og budskaber.
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