Kære Kolleger
Vi er en kreds af otte borgmestre spredt ud over hele landet, der har igangsat et initiativ for at få afskaffet
hovedstadsudligningen og øget landsudligningen.
landsudligningen Vi mener, at der er behov for bedre balance nu.
Posten en artikel om initiativet,
initiativet og den
en 16. september sendte vi et brev
Den 15. september bragte Jyllands-Posten
til Økonomi- og Indenrigsministeren samt Beskæftigelsesministeren om vort forslag. Dette brev er vedlagt.
Den direkte baggrund for initiativet er, at reformen på beskæftigelsesområdet, jf. regeringens egne tal,
tal
flytter 1,6 mia. kr. fra resten af landet til hovedstaden. Det mener vi er et skridt i den forkerte retning.
Den mest naturlige måde at imødegå
egå denne ændring på er ved at øge landsudligningen. Her står hovedhove
stadsudligningen imidlertid i vejen, fordi den sætter en grænse for, hvor meget
meget landsudligningen kan øges.
øges
Danmark er et lille land, og vi mener,
mener der bør være ét fælles enstrenget udligningssystem
gssystem på tværs af hele
landet. I dag er udligningssystemet i praksis indrettet, så der accepteres langt større økonomiske forskelle
ude i landet end i hovedstaden. Vi mener, at det er en forkert og forældet tankegang at dele landet ind i et
A og et B-hold på denne måde.
Hovedstadsudligningen blev indført i 1930´erne og fastholdt ved kommunalreformen i 1970 med den begrundelse, at der var megen pendling og store sociale forskelle mellem kommunerne i hovedstadsområdet.
I dag er pendling og sociale forskelle
le landsdækkende fænomener. Danmark har ændret sig siden 1930’erne
og 1970’erne, og vi synes, det er på tide, at udligningssystemet følger med.
Vi håber, du vil støtte dette initiativ ved at rette henvendelse til én af os og erklære din støtte til forslaget.
forsla
Vi vil så samle op og sende et fornyet brev til ØkonomiØkonomi og Indenrigsministeren om bredden i initiativet.
Vi tror, at et forslag om at afskaffe hovedstadsudligningen har gode muligheder for at blive gennemført:
Der bor 3,7 mio. danskere i kommunerne uden for hovedstaden. Vii har gode faglige og politiske argumenargume
ter. Og beskæftigelsesreformen gør det helt aktuelt.
Vi vedlægger en tabel med de økonomiske konsekvenser af forslaget kommune for kommune. I kan også se
mere på den hjemmeside, vi har oprettet: www.bedrebalance.nu. Her findes der også kontaktoplysninger
på os og en række embedsmænd, der kan uddybe dette brev. Vi håber på jeres støtte og vil gerne bede om
jeres tilbagemelding til én af os senest den 31.
3 oktober.
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