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Udligningssystemet i den østjyske vridemaskine
31 kommuner blev den 11. maj præsenteret for centrale analyser og kritikpunkter fra de 6 østjyske kommuner i samarbejdet RimeligUdligning.Nu, der siden
2008 har sat det kommunale udligningssystem under lup.
”Udligningssystemet skal sikre landets kommuner økonomiske vilkår, der giver mulighed
for at give borgere et nogenlunde ensartet serviceniveau - uanset, hvor i landet man bor.
Det sker ikke i dag”, fortæller borgmester Uffe Jensen fra Odder Kommune, der sammen
med Silkeborg, Skanderborg, Hedensted, Favrskov og Syddjurs udgør samarbejdet RimeligUdligning.Nu.
Via grundige og årelange økonomiske analyser påviser de seks kommuner fire centrale kritikpunkter af udligningssystemet:


Udligningen tager ikke fuldt hensyn til forskelle i kommunernes aldersfordeling



Det er ikke alle borgere med sociale problemer, der tæller med i udligningen



Kommunerne bør udlignes af deres reelle udgiftsbehov – ikke af de udgifter, som
de har råd til



Udgifter til udlændinge udlignes tredobbelt

De seks østjyske kommuner har løbende sendt deres analyser til Økonomi- og Indenrigsministeriet og har været i dialog med skiftende ministre, politikere og embedsmænd. Seneste møde var den 26. april i år, hvor økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll blev præsenteret for de nyeste tal.
”Selvom det er vores klare opfattelse, at udligningssystemet resulterer i helt urimelige vilkår for mange af landets kommuner, så har vi fra starten anlagt en saglig og konstruktiv
tilgang til kritikken af systemet. Det handler ikke om ”dem mod os” eller ”send flere penge”, men helt reelt om at få rettet fejlene og dermed forbedre kommunernes muligheder
for at yde borgerne en rimelig service. Uanset hvor i landet man bor.”, fortæller de seks
borgmestre Claus Wistoft (Syddjurs), Jørgen Gaarde (Skanderborg), Kirsten Terkilsen
(Hedensted), Nils Borring (Favrskov), Steen Vindum (Silkeborg) og Uffe Jensen (Odder).
Kritikpunkterne fra de seks østjyske kommuner påvirker da også langt flere kommuner
end dem selv. Derfor blev 55 kommuner inviteret til Udligningskonferencen den 11. maj.
31 af dem tog imod invitationen. Formålet var at gøre deltagerne klogere på udligningssystemets betydning for de enkelte kommuners økonomi og om det arbejde, som aktuelt
sker i det såkaldte Finansieringsudvalg under Økonomi- og Indenrigsministeriet. Udvalget
har til opgave at se på konkrete elementer af systemet (refusionsomlægningen, den særlige udlændingeudligning, beskæftigelsestilskud til forsikrede ledige og ejendomsskat). Udvalgets arbejde skal afsluttes i 2017.
De østjyske kommuner mener dog, at udvalgets opgaver skal udvides, fordi de grundlæggende skævheder er langt større end de nævnte områder. En skævhed, der blandt andet
viser sig ved finansministerens aktuelle forslag om, at kommuner med meget høj likviditet
bør sætte skatten ned.
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”På grund af fejl i udligningssystemet har visse kommuner en meget høj likviditet. Og det
er da urimeligt, at borgerne i de kommuner skal have en skattemæssig fordel. Men mest
af alt er det urimeligt, at alle borgere i landet ikke får bare nogenlunde samme service”,
siger de seks borgmestre fra RimeligUdligning.Nu samstemmende.

Mere information:
Uffe Jensen (V), Odder, tlf. 26 72 05 56
Jørgen Gaarde (A), Skanderborg, tlf. 40 22 61 40
Kirsten Terkilsen (V) Hedensted, tlf. 24 49 38 20
Nils Borring, Favrskov (A), tlf. 89 64 61 01
Claus Wistoft (V), Syddjurs, tlf. 87 53 50 10
Steen Vindum (V), Silkeborg, tlf. 26 29 37 32
Asbjørn Friis Jensen, Direktør for Job og Økonomi, Favrskov, tlf. 60 10 75 28
På www.rimeligudligning.nu under ”Materialer” ses fire notater, der ”Kort og godt” forklarer hvert af de fire kritikpunkter.

