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6 østjyske kommuner bringer nu deres kritik af udligningssystemet helt til tops 

Kommunerne mødes med Folketingets Kommunaludvalg den 26. marts. Mandag den 30. 
marts er det Velfærdsministeriet og KL, der står for tur.  

”Vi vil have rammerne til at kunne blive ved med at drive nogle af landets billigste kommuner”. Det 
er  hovedbudskabet fra de 6 østjyske kommuner, der i fællesskab har lavet en økonomisk analyse af 
udligningsordningen og dens konsekvenser for kommunernes økonomi.  

”Hvis ikke der sker ændringer i det nuværende udligningssystem, kommer det til at betyde både 
skatteforhøjelser og forringet service for vores borgere. Det er ganske enkelt ikke rimeligt”, siger de 
6 borgmestre i en fælles kommentar. 

Den revidering af ordningen, som er vedtaget med virkning fra 2010, får meget lille virkning for de 
6 kommuner. For flere af kommunerne påvirker den endda i negativ retning, og den afhjælper ikke, 
at kommunerne har mistet store tilskud siden 2007.  

I forbindelse med ændringen pr. 2010 blev det også besluttet at lave en yderligere analyse af udlig-
ningssystemet. Et af kommunernes mål med de 3 møder er netop at få indflydelse på, hvad denne 
analyse skal handle om.  

De 6 kommuner vil naturligvis gerne have de kritikpunkter, der er rejst i deres egen rapport, med i 
analysen. Det drejer sig primært om at: 

1. uaktuelle data giver fejl i beregningerne 

2. anlægsbehov ved høj vækst i folketallet ikke bliver udlignet  

3. nedgang i folketallet tildeler vilkårlige tilskud 

4. vi klemmes mellem hovedstadsudligning og tilskud til ugunstigt stillede kommuner 

5. indregningen af landbrugsjord i udligningen koster dyrt 

6. sociale kriterier fordeler milliarder forkert, som påpeget af de fynske kommuner 

”Udligningsordningen belaster hvert år kommunernes økonomi i negativ retning. Det gør det meget 
svært for os at give vores borgere den samme service som i resten af landet. Vi ønsker naturligvis at 
overholde de aftaler om kommunernes skatteniveau, der indgås med regeringen. Men som udlig-
ningsordningen er skruet sammen nu, har vi ikke rammerne til det”, understreger de 6 borgmestre. 

 
Yderligere oplysninger  

Borgmester i Favrskov: Anders G. Christensen, tlf. 20 22 98 06 

Borgmester i Hedensted: Jørn Juhl Nielsen, tlf. 40 75 06 26 

Borgmester i Odder: Niels-Ulrik Bugge, tlf. 30 82 31 88 

Borgmester i Skanderborg: Jens Grønlund, tlf. 21 25 55 01 

Borgmester i Silkeborg: Jens Erik Jørgensen, tlf. 51 53 87 97 

Borgmester i Syddjurs: Vilfred Friborg Hansen, tlf. 40 40 17 10 


