
Rimelig
  Udligning nu

Udligningskonference 11. maj 2017
Tid: 11. maj 2017 kl. 11.30-15.15

Sted:  Spisegården, Ny Skolegade 11, 8783 Løsning

Tilmelding:  Senest 4. maj 2017 til Søren D. Carlsen  
på soren.carlsen@hedensted.dk

Kære kommunaldirektør, økonomidirektør eller -chef og andre 
interesserede

Vi skrev til dig før påske om vores konference om udligning. Vi håber, at du har 
reserveret eftermiddagen. 

Nu er vi klar med et spændende program, der kan klæde os alle endnu bedre på 
til at deltage aktivt i debatten om en mere rimelig udligningsordning. 

På den seneste konference om udligning i februar 2015, fortalte vi om nogle grund-
læggende skævheder i udligningen. Denne gang stiller vi endnu skarpere på de 
skævheder og peger, på baggrund af fire nye analyser, mere præcist på, hvad Finan-
sieringsudvalget bør være opmærksomme på i justeringen af udligningsordningen.  

Vi glæder os til at se dig. Tilmelding senest 4. maj 2017. 

Program
Kl. 11.30 Frokost

Kl. 12.00 Velkomst og formål med konferencen 
v. kommunaldirektør Jesper Thyrring Møller, Hedensted Kommune

Kl.12.15 Hvad ved vi om Finansieringsudvalgets arbejde
v/ direktør for job og økonomi Asbjørn Friis Jensen, Favrskov Kommune

Kl.12.30 Kort om udligningssystemet og de grundlæggende skævheder 
v/seniorkonsulent Kjeld Gregers, Favrskov Kommune
Udligningsordningerne kort fortalt og med udpegning af, hvor ordningerne ikke 
lever op til formålet om at give nogenlunde ens økonomiske vilkår. 

Kl. 13.30 Pause (10 min)

Kl. 13.40 Fortsat om de grundlæggende skævheder
Nye undersøgelser af fejlene i udligningsordningens maskinrum og hvorfor de 
kan være svære at se fra Christiansborg.

Kl. 14.30 Tid til drøftelse
Ordstyrer: Kommunaldirektør Henning Haahr Pedersen, Odder Kommune

Rimeligudligning.nu er et samarbejde mellem de seks østjyske kommuner Favrskov, 
Hedensted, Odder, Silkeborg, Skanderborg og Syddjurs, der siden 2008 har arbejdet 
med analyser af udligningssystemet for at kunne komme med velfunderede faglige 
og saglige input. 
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