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Kort om historien bag Stopforskelsbehandlingen.nu
Før Stopforskelsbehandlingen
Landsudligning og særligt hovedstadsudligningen har længe været et stærkt debatteret emne på tværs af
kommunegrænser, hvilket har fået kommunerne i Østdanmark til at organisere sig i bl.a. Bedre Balance og
Danmark på Vippen. I hovedstadsområdet fik kommunal udligning forstærket opmærksomhed, da der blev
nedsat et finansieringsudvalg i 2015. Embedsmandsudvalget hørte under Økonomi- og Indenrigsministeriet
og havde til en start repræsentanter fra KL, Danske Regioner, Finansministeriet, Skatteministeriet,
Beskæftigelsesministeriet og Undervisningsministeriet. Udvalget havde til opgave at udarbejde en model
for en permanent tilpasning af udligningssystemet, som skulle træde i kraft fra 1. januar 2018 .
Derfor blev det på et møde i K29 den 28. januar 2016 besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, der fik til
opgave at gennemgå og opdatere tidligere materiale vedr. udligningssystemet med fokus på de særlige
problemstillinger, der gør sig gældende i hovedstadsområdet. Arbejdsgruppen , der bestod af Rødovre,
Høje-Taastrup, Ballerup, Egedal, Helsingør, Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe, Vallensbæk, Albertslund, Hvidovre,
Ishøj, København og Frederiksberg, lavede et teknisk notat, som det på K29 den 20. april 2016 blev
besluttet at sende til Finansieringsudvalget. På samme møde blev det også besluttet at arrangere et
stormøde for borgmestrene i de 34 kommuner i hovedstadsområdet.

Stop Forskelsbehandlingen.Nu opstår
Stormødet blev afholdt i Albertslund den 30. august 2016 og kickstartede det videre samarbejde om
udligning fra hovedstadsområdet til resten af landet under navnet Stop Forskelsbehandlingen Nu. Formålet
var at lægge en fælles strategi for håndteringen af den aktuelle debat om landsudligningen forud for
efteråret, hvor Finansieringsudvalget havde planlagt at færdiggøre sit arbejde.
På konferencen, hvor ca. 200 deltog, blev det besluttet at oprette et sekretariat samt henholdsvis en
politisk- og en administrativ styregruppe med Herlev, Høje-Taastrup, Frederikssund, Albertslund, Gentofte,
Glostrup, Roskilde og Region Hovedstaden.
Det blev ligeledes vedtaget, at der fremadrettet skulle arbejdes med følgende budskaber:
• Borgernes rådighedsbeløb er lavere i hovedstadsområdet end i resten af landet
• Kommunerne i hovedstadsområdet sender mere end 12 mia. årligt til resten af landet
• Kommunerne i hovedstadsområdet har lavere service end i resten af landet
• Hovedstadsområdet har flere sociale udfordringer end resten af landet.

Møder for de 34 borgmestre i hovedstadsområdet
Udover løbende møder i den politiske styregruppe har der efterfølgende været afholdt følgende møder for
borgmestre og kommunaldirektører i de 34 hovedstadskommuner.
•
•
•

17. januar 2017: Stormøde på Rådhuset i Albertslund omkring udskydelsen af finansieringsudvalgets
rapport. Det vedtages på mødet, at samarbejdet forsætter, indtil rapporten foreligger.
7. februar 2018: Stormøde på Albertslund Rådhus med en aktuelle status på de politiske forhandlinger
og en videre indsats
13. juni 2018: Stormøde i bygning M i Albertslund, hvor det manglende forlig omkring udligning og en
efterfølgende kompensation på 1,1 milliarder blev drøftet, samt mulighederne for det videre
samarbejde i næste fase af indsatsen.
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Som det ses af ovenstående, så er der på møderne blevet givet en status på det igangværende arbejde,
ligesom den forsatte kurs er blevet diskuteret. Det har bl.a. resulteret i nedenstående aktiviteter.

Afholdte aktiviteter og initiativer
•

Den politiske styregruppe har løbende haft dialog med medlemmer af Folketinget og ministre. Det har
bl.a. været
• Foretræde for Folketingets Social-, Indenrigs- og Børneudvalg torsdag den 2. februar 2017
• Foretræde for indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille d. 20. januar 2017
• Møde på Christiansborg 15. marts 2018, hvor de 34 borgmestre var inviteret til konference
sammen med medlemmer af Folketinget valgt i hovedstadsområdet om landsudligning.
• Sendt materiale til lukket samråd
• I forbindelse med det lukkede samråd, der blev afholdt den 9. januar 2018 i Udvalget for
Landdistrikter og Øer og Social-, Indenrigs- og Børneudvalget, sendte vi vores materiale til
udvalgene og alle medlemmer af Folketinget omkring vores indsats. Samrådet handlede om
udligningsordningens brug af statistik om udlændinges medbragte uddannelse.
• Flere breve til regeringen
• Bla. april 2018 om, hvordan en politisk prioritering af Vestdanmark ikke skal være på
bekostning af hovedstadsområdet, og senest i maj 2018 om, hvorledes de kommuner, som
rammes hårdt af den manglende justering af udligningssystemet, bør kompenseres herfor af
staten.

•

Kommunikations- og medieindsats, hvor målsætningen har været at få skabt en meget synlig modpol til
de jyske kommuner. Det er skabt gennem:
• Hjemmesiden www.stopforskelsbehandlingen.nu
• Faktaark og videoer med hovedbudskaberne
• Indledende aktivitet på sociale medier
• Pressemeddelelser
•

Debatindlæg i bl.a. Politiken, Berlingske, Jyllands-Posten, Altinget, NB Økonomi mm.

•

Deltagelse i mediedebatter som fx på Folkemøde 2017. Her var vi repræsenteret med to egne
arrangementer, samt deltagelse i et med Danmark på Vippen.

•

En annonce i henholdsvis Berlingske og Politiken i starten af 2018 med fokus på, hvorfor borgernes
rådighedsbeløb er vigtigt ifht. udligning. Det resulterede i en bred landsdækkende pressedækning
med de store nationale og regionale medier som forside på Berlingske, morgenfladen på TV2 News,
DR Radio og store omtaler i Politiken, Ekstra Bladet, Kristeligt Dagblad.

•

TV2 Lorry har lavet mange indslag om emnet på tværs af hovedstadsområdet.

