
 

PRESSEMEDDELELSE 
31. MARTS 2009 

Anerkendelse af, at udligningssystemet giver kommunerne urimelige 
udfordringer 

De 6 østjyske kommuner har nu drøftet deres kritik af udligningssystemet med Fol-
ketingets Kommunaludvalg, Velfærdsministeriet og KL. På alle 3 møder var der en 
god dialog og en klar anerkendelse af de problemstillinger, kommunerne peger på.  

Velfærdsminister Karen Jespersen anerkender, at der er utilsigtede virkninger i systemet, der 
skal ses på. Ministeren forventer, at de 6 kommuners hovedproblemstillinger bliver en del af 
en dybere analyse af udligningssystemet, der skal lægge op til et lovforslag med effekt fra 
2012. Ministeren vil desuden iværksætte møder på embedsmandsplan for yderligere at vurdere 
betydningen af kommunernes økonomiske beregninger, der i øvrigt blev betragtet som særde-
les konstruktivt materiale. 

Dermed er borgmestrenes hovedformål med de 3 besøg opfyldt: 

”Vi var godt klar over, at vi ikke ville komme hjem med en kuffert fuld med penge. Men vi har 
nu fået en klar tilkendegivelse af, at der vil blive arbejdet på en løsning. Det glæder os selvføl-
gelig.”, siger de 6 borgmestre i en fælles kommentar. 

Det løser imidlertid ikke de aktuelle økonomiske udfordringer for de 6 kommuner. Status er, at 
den ene – Syddjurs – allerede er under administration, mens de andre er godt på vej. Foråret 
2010 kommer den næste af de 6 under den smertegrænse for likviditetsbeholdningen, der be-
tyder, at kommunen sættes under Velfærdsministeriets administration.  

Karen Jespersen erkender, at der er vigtige udfordringer, der skal løses i 2010 og 2011. Hun 
ser de kommende økonomiforhandlinger mellem KL og Regeringen som en af løsningerne.  

På kommunernes møde med KL den 30. marts kvitterede KLs formand Erik Fabrin ligeledes for 
materialet. Han gav udtryk for, at kommunerne har ”fat i noget”, som også KL vil kigge nær-
mere på. KL påtager sig dog ikke ansvaret for den konkrete fordeling af tilskud. KL ser ligele-
des økonomiforhandlingerne som en del af løsningen på den korte bane. På den lange bane 
skal der arbejdes med et nyt, gennemarbejdet system, der gør op med det nuværende udlig-
ningssystems utilsigtede virkninger. 
 
Folketingets Kommunaludvalg, som kommunerne mødtes med den 26. marts, var også lydhø-
re. Udvalget vil nu bede om Velfærdsministerens kommentar til materialet. Kommunaludvalget 
vil i øvrigt lave en intern høring, hvor Velfærdsministeren og embedsmænd redegør for den 
dybere sammenhæng i de komplicerede forhold i udligningssystemet.  

Imens fortsætter de 6 østjyske kommune deres bestræbelser på at holde kommunerne på no-
genlunde ret køl: 

”Vi arbejder videre med vores økonomiske analyser. Vi har blandt andet aftalt med Velfærds-
ministeren, at vi fortsat bidrager til KL og ministeriets arbejde hen mod en løsning fra 2012. 
Samtidig retter vi fokus mod de løsninger, der skal findes på den korte bane. Budget 2010 skal 
lægges lige om lidt, og det bliver en meget stor udfordring”, slutter 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 


