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Haster: Budgetlægning for Lolland Kommune og Bornholms Regionskommune i 2020 

Kære Astrid Krag 

 

Stort tillykke med din ministerpost. Vi ser frem til samarbejdet! 

 

Som du ved, har der de seneste år været meget kritik fra flere kommuner af kriterierne for udligningsaftalerne 

med staten herunder tilbagefaldskriteriet. Som konsekvens af den eksisterende model har vi begge måtte tage 

store besparelsesforslag med ind i budgetlægningen for budget 2020, da vi for Bornholms vedkommende står 

til at miste 68 mio. kr. i udligning og for Lollands vedkommende 87 mio. kr., ifølge beregninger som Lolland 

Kommune har lavet. 

 

Det er samtidig bemærkelsesværdigt, at to af landets mest velstillede kommuner, Frederiksberg og Gentofte, 

får andel i tilbagegangskriteriet med i alt 305 mio. kr. De to kommuner har begge landets næstlaveste 

skatteprocent (22,8) og velpolstrede kassebeholdninger. Hvis ikke de to nævnte kommuner havde indgået i 

tilbagegangskriteriet ville eksempelvis Lollands andel af tilbagegangskriteriet være ca. 44 mio. kr. større. 

 
Vi kan ikke forestille os, at intentionen med udligningssystemet på noget tidspunkt har været, at to af landets 
fattigste kommuner skulle aflevere penge til to af landets rigeste. Vi noterer os i denne sammenhæng, at der i 
de seneste ændringer om udligningsordningen netop er lagt vægt på udkantskommuner og yderområder; 
 
2005-06 L 194 Forslag til lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner 
” Kriteriet for den årlige nedgang i befolkningstallet … Kriteriet afspejler strukturelle problemstillinger for 
kommuner, som oplever en tendens til fald i befolkningstallet, hvilket typisk drejer sig om udkantskommuner. 
De strukturelle problemstillinger kan give sig udtryk i en skæv befolkningssammensætning aldersmæssigt 
såvel som socioøkonomisk, hvilket kan indebære en social belastning og en ekstra udfordring i den 
kommunale sociale indsats.” 
 

2011-12 L 191 Forslag til lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner 

”Nedgang i befolkningstallet: Formålet med kriteriet er at afspejle strukturelle problemstillinger i områder med 

befolkningstilbagegang. Det lå til grund for indførelsen af kriteriet, at det var det et mindre antal kommuner, 

primært i yderområder, som modtog tilskud efter kriteriet. Men som følge af forskydninger i flytte- og 

aldersstrukturer bl.a. i hovedstadsområdet, er en række øvrige kommuner, som ikke vurderes at have 

strukturelle problemer, blevet omfattet af kriteriet. Det vurderes således hensigtsmæssigt at stramme 

definitionen, så udfaldet af kriteriet i højere grad afspejler det oprindeligt tilsigtede.” 
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For at gøre opmærksom på og for at modvirke denne skævvridning har vi været i dialog med og holdt møde 

med den tidligere minister på området, Simon Emil Ammitzbøll-Bille, tidligere på året. Denne dialog er 

uafsluttet. Den tidligere minister var desuden i samråd om dette den 24. april 2019. Det har haft den tidligere 

ministers opmærksomhed, at kommuner på denne måde søger at udnytte muligheden for at påvirke 

statistikkerne samt at udligningssystemet indeholder indbyggede skævheder, der bør rettes op på. Med 

tilfredshed har vi derfor noteret os, at Finansieringsudvalget under Økonomi- og Indenrigsministeriet er ved at 

belyse problemets omfang.  

 

Af hensyn til vores budgetlægning for budget 2020 kan vi dog ikke afvente dette udvalgs arbejde og den 

efterfølgende beslutningsproces.  

 
En lavere udligning på hhv. 68 mio. og 87 mio. kr. vil få mærkbare og umiddelbare konsekvenser for den 
kommunale service i vores kommuner. Det kommer til at handle om vores daginstitutioner, om vores skoler og 
om vores ældrepleje.  

Sammenligner man med budgettet for Københavns Kommune vil besparelsen, som Bornholm er stillet i udsigt, 

svare til at Københavns Kommune skulle spare over 1 mia. kr. på deres skoler, daginstitutioner og ældrepleje 

næste år. 

 

Vi står derfor med udfordringerne lige nu og har brug for en særlig løsning snarest, hvis vi ikke skal komme i 

klemme inden den nye model fastlægges.  

 
For at drøfte udfordringen med dig som ansvarlig minister vil vi meget gerne komme til en fælles kop kaffe i 
nær fremtid. 

 

 

Venlig hilsen 
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