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Overrasket borgmester:  
Vi er åbenbart den  
fjerderigeste kommune

Det var næppe overraskende, at de tre kommuner, der kommer til 
at bidrage med flest penge til det nye udligningssystem, er København, 
Gentofte og Rudersdal. Men at Greve indtager fjerdepladsen, havde borgmester Per-
nille Beckmann (V) ikke set komme.
– Det overrasker mig, at jeg er borgmester i den fjerderigeste kommune. Vi er så om-
kostningsbevidste i Greve, og det er meget få udgiftsposter, hvor vi ligger højt. Vi har 
de laveste udgifter til administration og heller ikke højt udgiftsniveau på eksempelvis 
ældreområdet, siger hun.
Ikke desto mindre kommer Greve til at bidrage med 54,1 millioner kroner. De kan fin-
des ved at hæve kommuneskatten fra de nuværende 24,10 til 24,58. Alternativt skal 
pengene findes i budgettet, og så vil det føre til serviceforringelser. 
Pernille Beckmann er ikke imponeret over sit eget parti i forhandlingerne:
– Ærligt talt, så ser det ud, som om de har brugt så meget energi på at tilgodese de 
konservative borgmestre, at de har glemt deres egne. 

Ny udligning 
hjælper ikke 

Lolland nok

Knap 39 millioner kroner  
ekstra fra næste år. Det 
er, hvad Lolland Kom-
mune får ud af den nye 
udligning, og det er slet 
ikke tilstrækkeligt, ly-
der det fra borgmester 

Holger Schou Rasmus-
sen (S).

– Vi mangler 161 millioner 
kroner næste år. 120 millioner 

kroner til anlæg og 41 millioner 
kroner til service, siger han.

Det er særligt ændringen af kriteriet for 
befolkningstilbagegang og det ændrede beskæf-
tigelseskriterium, der kommer til at gøre ondt på 
Lolland.
– Vi har været bedre end de øvrige sjællandske 
kommuner til at få borgere i arbejde. Selv om vi 
har en stor tilflytning af borgere på offentlig for-
sørgelse. Alligevel mister vi på det parameter. Det 
er paradoksalt, siger Holger Schou Rasmussen.
Viceborgmester Henrik Høegh (V) er enig: 
– Man har ikke for alvor set på, hvor mange so-
ciale udfordringer vi har i kommunerne med den 
her reform. Det er nogle gamle parametre, man 
bruger, og det koster os dyrt, siger han.

Serviceloftets beståen  
fik EL og DF til at gå

Når Enhedslisten valgte at stå uden for aftalen om et nyt udlig-
ningssystem, skyldes det, at den ifølge partiet ikke løfter den kom-
munale service tilstrækkeligt.
– Når man ikke piller ved serviceloftet, flytter man bare kassebe-
holdninger rundt. Det lyder meget flot, når regeringen siger, at man 
flytter millioner fra øst til vest, men udførelsen er grim, siger kom-
munalordfører Jette Gottlieb (EL).
Dansk Folkepartis finansordfører René Christensen er mere af-
dæmpet i sin kritik. Udligningsreformen rummer meget godt, men 
partiet kunne ikke leve med, at aftalen ikke dækker øgede udgifter 
som følge af den demografiske udfordring.
– Vi ved, at årgangene bliver ældre de næste 20 år. Får kommuner-
ne ikke øget økonomi til det, er der andre områder, der kommer til 
at betale for det. Det, synes vi, er meget ærgerligt, når man flytter 
rundt på mange penge og faktisk også putter nye penge ind i ma-
skineriet, siger René Christensen.

UDLIGNINGS- 
OVERBLIK
Den 5. maj landede regeringen en ny udligningsaftale med Venstre, Radikale 
Venstre, SF og Alternativet. Her er nogle af de væsentligste konsekvenser og 
reaktioner bragt på danskekommuner.dk
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Kommunerne har ikke fået 
lov til at bruge nye penge

Selv om udligningsreformen sender 6,5 milliarder 
kroner ud til kommunerne i 2021, ville finansminister 
Nicolai Wammen (S) ikke love, at kommunerne får lov 
til at bruge de nye penge.
– Sidste år lavede vi en økonomiaftale, som sammen 
med finanslovsaftalen gav et løft på 5,4 milliarder kroner. 
Denne aftale om udligning giver en mere retfærdig forde-
ling af pengene mellem kommunerne, og så skal vi snart for-
handle med kommunerne, hvor meget de må bruge, siger han.
Nicolai Wammen vil ikke, inden økonomiforhandlingerne begyn-
der, lægge sig fast på, om og hvor meget servicerammen skal stige 
med til næste år. Han understregede dog flere gange, at regerin-
gen mener, at pengene skal følge med udviklingen.
– Vi kommer til at forhandle med kommunerne, og det er vigtigt for 
regeringen i de forhandlinger at sørge for, at når der kommer flere 
børn og ældre, så skal pengene følge med. Det vil man kunne mær-
ke ude i kommunerne, lyder det fra finansministeren.

Nu kan kommunerne 
tjene flere penge  
på parkering

Det skabte stor furore i kommunerne, da den 
tidligere VLAK-regering i 2019 indførte nye 
regler, der betød, at 70 procent af en kommu-
nes indtægt fra parkeringsbilletter og -afgifter 
modregnes fuldt ud i bloktilskuddet. Det gjor-
de det for flere kommuners vedkommende til 
en underskudsforretning at drive betalings-

parkering. 
Med den nye udligningsaftale kan kommu-
nerne beholde alle indtægterne fra beta-

lingsparkering op til loftet på 320 kroner 
per indbygger. Indtægter fra betalings-
parkering over loftet modregnes til 
gengæld med 100 procent. Indtæg-

terne fra parkeringsafgifter for ulovlig parkering 
modregnes ikke længere, så de indtægter kan 
kommunerne selv beholde. Det rykker et trecifret 
millionbeløb fra staten til kommunerne.
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Mens København skal aflevere Mens København skal aflevere 
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