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Vækstkommunernes økonomiske  

udfordringer  
Syv østjyske kommuner går sammen om at finde en forklaring på 

problemerne med at få den økonomiske bundlinje til at balancere 

med den stigende vækst.  

Borgmestrene fra Skanderborg, Odder, Favrskov, Silkeborg, Syddjurs, 

Horsens og Hedensted mødtes fredag 31. oktober for at tage en 

indledende snak om de fælles økonomiske udfordringer. Med en befolk-

ningstilvækst, der gennem de senere år har ligget over landsgennem-

snittet, har kommunerne stigende skatteindtægter, men alligevel pro-

blemer med at finansiere både anlæg og service. Vækstkommunerne 

har ganske enkelt problemer med at få indtægter og udgifter til at 

hænge sammen.  

Formålet med det tværkommunale samarbejde er, at alle bliver klogere 

på, om kommunernes rammer er de rette. Gruppen vil specifikt se på de 

mekanismer, der fordeler midlerne mellem landets 98 kommuner. Kan 

dette fiansieringssystem blive bedre og i så fald hvordan? 

Samarbejdet skal ses som et supplement til det serviceeftersyn af finan-

sieringssystemet, som Velfærdsministeriet er i gang med. Et supple-

ment, hvis styrke er, at det bidrager med den lokale viden, som de syv 

kommuner repræsenterer. Det er alt andet lige kommunerne, der ken-

der borgerne, budgetterne, institutionerne og ikke mindst service-

niveauet på tæt hold. Det giver mulighed for at se på finansierings-

systemet med en mere praktisk synsvinkel.  

Det er kommunernes økonomidirektører, der nu tager fat på den prak-

tiske opgave med at analysere finanseringssystemets betydning for 

økonomien. Herunder, om problemerne med den økonomiske balance 

har samme årsager i de syv kommuner. 

I starten af det nye år skal borgmestrene præsenteres for de foreløbige 

vurderinger og konklusioner omkring finansieringssystemets betydning 

for vækstkommunerne. Det kan forhåbentlig danne baggrund for en fæl-

les indsats for en bedre forståelse for vækstkommunernes økonomiske 

forudsætninger og udfordringer – gerne via dialog med KL og regerin-

gen.  

 

 

Yderligere oplysninger: 

Borgmester i Skanderborg: Jens Grønlund, tlf. 8794 7001 

Borgmester i Horsens: Jan Trøjborg, tlf. 7629 2000  

Borgmester i Odder: Niels-Ulrik Bugge, tlf. 8780 3333  

Borgmester i Silkeborg: Jens Erik Jørgensen, tlf. 8970 1001 

Borgmester i Favrskov: Anders G. Christensen, tlf. 8964 1010 

Borgmester i Syddjurs: Vilfred Friborg Hansen, tlf. 8753 5001  

Borgmester i Hedensted: Jørn Juhl Nielsen, tlf. 7975 5001 

 

 


