
Den 16. sept. 2014 

 

Pressemeddelelse 

 

Seks østjyske kommuner arbejder også for forbedret udligning 

 

Den nuværende udligningsordning for kommunerne skal forbedres for at skabe mere 

lige vilkår for danskerne.  

 

Det mener borgmestrene i de seks østjyske kommuner, Favrskov, Hedensted, Odder, 

Silkeborg, Skanderborg og Syddjurs, som dermed bakker op om de otte kommuner 

med Aarhus i spidsen, der ønsker at ændre udligningsordningen og helt afskaffe 

hovedstadsudligningen.  

 

Folketinget justerede udligningssystemet i 2013, og selv om det var et skridt i den 

rigtige retning, er det langt fra nok, mener borgmestrene:   

 

- Meningen med den kommunale udligning er at give kommunerne nogenlunde lige 

mulighed for at yde den service, som Folketinget beslutter. Men den måde, man 

beregner udligningen på, giver for store forskelle i kommunernes økonomiske vilkår. 

Det mærker borgerne i form af den service de får, eller den skat, de betaler. Der er 

brug for et bedre udligningssystem, hvis man ønsker et Danmark i balance, siger 

borgmester Kirsten Terkilsen (V) fra Hedensted Kommune.  

 

Der er dog ikke nødvendigvis behov for at øge udligningsgraden så meget, som 

Aarhus og de andre kommuner foreslår, lyder det fra de seks østjyske borgmestre, der 

siden 2008 har arbejdet for en mere retfærdig udligning. 

 

- For os er det ikke nødvendigvis et spørgsmål om at øge udligningsgraden, men det 

er afgørende udligningen sker på et mere præcist og rimeligt grundlag, siger Kirsten 

Terkilsen.    

 

De seks østjyske borgmestre har de sidste seks år arbejdet indgående med de 

tekniske beregninger bag udligningsordningen og har sendt adskillige analyser og 

forslag til forbedringer til Finanseringsudvalget, der arbejder med udligningssystemet.  

 

De tre hovedpointer i de seks østjyske kommuners kritik er:  

 

 Der tages ikke tilstrækkeligt hensyn til, at udgifterne til den kommunale service 
er større i kommuner med mange børn og ældre 
 

 Der tages ikke hensyn nok til de sociale udgiftsbehov udenfor byerne 
 

 Udligningen vedrørende udlændinge overdrives i forhold til kommunernes 
faktiske merudgifter 

 

Problemerne med udligningen kan mærkes meget konkret i de seks østjyske 

kommuner.  

 



- Vi er blandt de 10 kommuner, der har det laveste samlede finanseringsgrundlag, selv 

om vi alle har et skattegrundlag omkring gennemsnittet.  Det skyldes primært de uløste 

problemer i udligningsordningen, og det er ganske enkelt ikke rimeligt, fastslår 

borgmester Jørgen Gaarde (A) fra Skanderborg Kommune.  

  

De seks østjyske kommuner frygter en yderligere forværring af den økonomiske 

skævvridning, når forslaget til en finanseringsomlægning på beskæftigelsesområdet 

bliver vedtaget.  Forslaget går ud på, at kommunernes refusionsindtægter sættes ned 

og erstattes af et øget bloktilskud, som fordeles med udligningssystemets skævheder.  

 

På grund af den upræcise beregning af kommunernes udgiftsbehov, vil bloktilskuddet 

på kort sigt flytte omkring 600 millioner kroner fra Vestdanmark til 

hovedstadskommunerne. På langt sigt vil beløbet blive cirka 1,6 milliarder kroner.  

 

Regeringen har i et foreløbigt udspil forsøgt at kompensere for disse utilsigtede 

effekter, men den lappeløsning vil ikke hjælpe tilstrækkeligt. Samtidigt vil den føre til, at 

nogle kommuner, herunder de seks østjyske, vil lide et betydeligt tab.  

 

- Tallene viser, at der er noget galt med de beregninger, som udligningen bliver fordelt 

efter. Det vil være en mavepuster af rang til den vestlige del af Danmark, hvis vi bliver 

frataget så mange penge, som de foreløbige beregninger viser, og det flugter dårligt 

med KL’s ønske om et Danmark i balance, siger Jørgen Gaarde.   

 

 

Yderligere information: 

 

Jørgen Gaarde (A), borgmester i Skanderborg Kommune: 4022 6140 

Kirsten Terkilsen (V), borgmester i Hedensted Kommune: 2449 3820 

Claus Wistoft (V), borgmester i Syddjurs Kommune: 2016 5414  

Nils Borring (A), borgmester i Favrskov Kommune: 3030 8224  

Uffe Jensen (V), borgmester i Odder Kommune: 8780 3300 

Steen Vindum (V), borgmester i Silkeborg Kommune: 2629 3732 

 

  


