
Rimelig
  Udligning nu



Børn og ældre tilsidesættes frem for 
ressourcestærke erhvervsaktive

Socialt betingede udgiftsbehov har for stor vægt – de al-
dersbetingede for lav. Det flytter 1 mia. kr. fra kommu-
ner med mange ældre og børn over til kommuner med 
mange borgere i den erhvervsaktive alder.

Er det rimeligt, at ældre, der bor i en kommune med man-
ge ældre, skal have ringere service? 

Geografien bestemmer 
serviceniveauet

De 2 geografisk opdelte udligningsordninger, hovedstads-
udligningen og udligningen vedrørende højt strukturelt 
underskud (udenfor hovedstadsområdet), giver markante 
forskelle i kommunernes forudsætninger for at give en ri-
melig service. 



Er det rimeligt, at de 6 østjyske kommuner modtager 567 
mio. kr. mindre i udligning, end hvis borgerne tog deres 
matrikel på nakken og flyttede til hovedstadsområdet?

Beregningen af socialt betingede
udgiftsbehov er upræcis

Hele 4 mia. af de i alt 6,2 mia. kr. til socialt betingede 
udgifter gives til kommuner uden reelt udgiftsbehov. Sy-
stemet opfanger ganske enkelt ikke de socialt betingede 
udgiftsbehov uden for byerne.

Er det rimeligt, at en lang række kommuner – heriblandt 
de seks østjyske systematisk får undervurderet deres re-
elle udgiftsbehov?



Vi har brug for rimelig
udligning nu! 

Selv om vi har nogle af landets 
laveste driftsudgifter, kan vi slet, 
slet ikke få tingene til at hænge 
sammen. Indtil der sker ændrin-
ger, betaler vores borgere prisen, 
ved at vi igen og igen må skære 
på serviceniveauet. 

Vi håber og tror på, at vores ana-
lyser og erfaringer kan bidrage 
konstruktivt til Finansieringsud-
valgets arbejde med udlignings-
systemet.

Kun i fællesskab opnår vi det 
bedste resultat. 

www.rimeligudligning.nu

Hilsen:

Favrskov
Nils Borring (A)
89 64 61 01
borgmester@favrskov.dk
 
Hedensted
Kirsten Terkilsen (V)
24 49 38 20
kirsten.terkilsen@hedensted.dk
 
Odder
Elvin J. Hansen (A)
20 28 20 00
elvin.hansen@odder.dk 
 
Silkeborg
Hanne Bæk Olsen (A)
89 70 10 01
hbo@silkeborg.dk   
 
Skanderborg
Jørgen Gaarde (A)
87 94 70 01
joergen.gaarde@skanderborg.dk
 
Syddjurs
Kirstine Bille (SF)
87 53 50 10 
kb@syddjurs.dk


