
 
 

 

Pressemeddelelse, den 23. dec. 2010 
 
 

Østjyske kommuner fastholder krav om en mere rimelig udligning 

Indenrigs- og sundhedsministeren har netop meddelt, at den planlagte revision af udligningsordningen 

udskydes i endnu et år. Det finder seks østjyske borgmestre meget bekymrende.  

Borgmestrene i Hedensted, Favrskov, Odder, Silkeborg, Skanderborg og Syddjurs forudser, at udskydelsen 

vil stille dem i en situation, hvor kommunens økonomi ikke længere kan hænge sammen. Dette til trods for at 

alle seks kommuner i forbindelse med budget 2011 har gennemført meget store reduktioner af 

driftsbudgetterne.    

 
Borgmestrene anerkender, at en omlægning af den kommunale udligning ikke er nogen let opgave, og derfor 
opfordrer de seks østjyske borgmestre indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder til at fortsætte det 
igangsatte analysearbejde af den nuværende ordnings uhensigtsmæssigheder.      
 
Det giver god tid til at få udformet en mere rimelig udligningsordning. En ordning som minimerer de meget 
store forskelle, der er på den service, som kommunerne har økonomisk mulighed for at tilbyde deres 
borgere.  
 
Borgmester Nils Borring (A), Favrskov Kommune, ser frem til at kommunernes vilkår harmoniseres.  
– Det er jo ingen hemmelighed, at vores seks kommuner hører blandt dem, der har færrest resurser til 
service overfor borgerne og samtidig kun har råd til de allermest nødvendige anlæg. Men vi skal leve op til 
nøjagtigt de samme krav og forventninger, som de kommuner, der har mange flere resurser. Det er på ingen 
måde holdbart – og derfor skal der findes en løsning hurtigst muligt, siger Nils Borring.  
 
Som begrundelse for at udskyde revisionen af udligningsordningen angiver indenrigs- og 
sundhedsministeren blandt andet finansieringsreformerne på sundheds- og beskæftigelsesområderne.  
 
På beskæftigelsesområdet indføres en midlertidig ordning, så ændringerne i byrdefordelingen mellem 
kommunerne i 2011 kun kommer til at udgøre 0,05%. 
 
Det er Skanderborgs borgmester, Jørgen Gaarde (A), ikke imponeret af:  
- De østjyske kommuner har de seneste år måttet tåle større årlige ændringer alene som følge af ikke 
planlagte forskydninger i udligningsordningen – uden at det har givet anledning til en overgangsordning. Jeg 
håber derfor, at ministeren fortsat fastholder sit fokus på at skabe grundlag for en rimelig udligning. For 
regeringen har jo erkendt, at nogle kommuner har økonomiske vanskeligheder, som kan afhjælpes med en 
mere rimelig udligning, siger Jørgen Gaarde.  
 
Hedensteds borgmester, Kirsten Terkilsen (V) finder det afgørende, at formålet med udligningsordningen 
fastholdes: 
- Det er vigtigt at kommunerne får nogenlunde lige muligheder for at yde en passende service overfor deres 
borgere. Med den nuværende udligningsordning har nogle kommuner et højt serviceniveau, som rettelig 
burde være betalt af disse kommuners egne borgere - og ikke af andre kommuner, som har lavt 
serviceniveau. Når udligningsreformen nu alligevel er udskudt, bør Finansieringsudvalgets kommissorium 
udvides til at tage hånd om alle fremlagte problemstillinger, siger Kirsten Terkilsen. 



 
 

 

 
Den nuværende udligningsordning er resultatet af den reform, der blev gennemført i 2006 og som trådte i 
kraft 1. januar 2007. En reform som blandt andet skulle gøre op med en skæv byrdefordeling i den tidligere 
ordning. At det ikke er lykkedes til fulde, viser AKF’s seneste analyse af kommunernes økonomiske situation 
og udgiftspolitiske prioriteringer. 
 
De seks østjyske kommuner har gennem de seneste to år udarbejdet flere analyser, som dokumenterer en 
række uhensigtsmæssigheder og problemstillinger ved den nuværende udligningsordning. 
Hovedresultaterne fremgår af en mere end 200 sider lang rapport, som blev indsendt til 
Finansieringsudvalget i februar 2010. 
 
De centrale problemstillinger i de seks østjyske kommuners analyser er følgende: 

• Børn og ældre tilsidesættes i forhold til ressourcestærke erhvervsaktive 

• Socialt betingede udgiftsbehov dækker ikke reelle behov i hele landet 

• Kommunerne udlignes forskelligt af geografiske årsager  

• Beregningsmetoderne flytter penge fra udkantskommunerne til hovedstadskommunerne  

• Udligningsgraden er lav sammenlignet med øvrige nordiske lande 
 
Læs mere om de østjyske kommuners arbejde for en mere rimelig udligning på www.rimeligudligning.nu 
 
 
 
Yderligere informationer: 
Borgmester Elvin J. Hansen (A), Odder Kommune  2028 2000 
Borgmester Hanne Bæk Olsen (A), Silkeborg Kommune  2447 4919 
Borgmester Jørgen Gaarde (A), Skanderborg Kommune  4022 6140 
Borgmester Kirsten Terkilsen (V), Hedensted Kommune  2449 3820 
Borgmester Kirstine Bille (F), Syddjurs Kommune  4022 5346 
Borgmester Nils Borring (A), Favrskov Kommune  3030 8224 
 


