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Københavns Kommune er som bekendt i løbet af forrige uge blevet 

ramt af to forhold i Folketinget, der fra næste år fører knap 800 mio. kr. 

ud af kommunen. 

 

Tirsdag brød forhandlingerne om en udligningsreform sammen, og 

København fik udskrevet en regning på 540 mio. kr. Onsdag formiddag 

havde regeringen og DF indgået en aftale om at tage en større del af 

kommunernes P-indtægter, så København mistede yderligere 225 mio. 

kr.  

 

Baggrunden for den øgede udligning er helt urimelig. Først og fremmest 

skyldes den øgede udligning på 540 mio. kr. en statistisk opdatering af 

data for udlændinges medbragte uddannelse, som bygger på en lille 

stikprøve på 37 pct. af de adspurgtes eget opfattede uddannelsesniveau. 

Det viser sig at være klart overvurderet, og Rockwool Fonden, der står 

for undersøgelsen, konkluderer da også, at egen oplyst uddannelse fra 

udlandet ikke kan sidestilles med en dansk uddannelse ift. det danske 

arbejdsmarked. Økonomi- og indenrigsministeren har endvidere selv 

bemærket, at undersøgelsen er forbundet med stor usikkerhed. Det giver 

ingen mening at foretage et så voldsomt indgreb, når alle er enige om, 

at det ikke bygger på retvisende data. 

 

Og så er der aftalen om de ændrede regler for p-indtægter. Her trækker 

man yderligere 225 mio. kr. ud af Københavns Kommune med det 

argument, at parkering ikke må være en pengemaskine, at pengene skal 

gå til trafikale investeringer, og at bilisterne i storbyerne som følge 

heraf får udsigt til at spare penge på parkering. Men virkeligheden 

bliver præcis den modsatte. I dag tjener København 0 kr. på at øge 

parkeringsafgifterne med 100 kr., mens gevinsten i fremtiden vil være 

30 kr. I dag kan Københavns Kommune få fradrag i betalingen til staten 

ved at bygge nye parkeringsanlæg – også den mulighed forsvinder. Man 

har med andre ord skabt ringere forhold for bilisterne i København blot 

med det for øje at trække endnu flere penge ud af København.  

 

800 mio. kr. er rigtig mange penge for København. Særligt set i lyset 

af, at Københavns Kommune i forvejen betaler 1,1 mia. kr. til resten af 

landet, og byen fortsat er blandt de 25 pct. mest socialt udsatte byer i 

Danmark.  
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I forvejen kæmper Københavns Kommune med at få enderne til at 

mødes.  For at kunne få økonomisk rum til de flere børn og ældre 

København oplever i disse år, effektiviserer vi i forvejen for 374 mio. 

kr. i 2019. Det vil få voldsomme konsekvenser, hvis vi i 2019 med ét 

skal lægge en regning på knap 800 mio. kr. oveni.  

 

Som tingene står, er der ikke lagt op til nogen form for 

overgangsordning. Det betyder, at ændringerne får fuld effekt fra 

årsskiftet. Vi har derfor godt fire måneder til at vedtage et budget med 

et hul på 800 mio. kr. På så kort tid er det ikke realistisk at gennemføre 

tilstrækkelige kloge effektiviseringer eller investere sig til smartere 

løsninger for færre penge.  

 

Det efterlader højere skatter og mindre velfærd i et omfang, som i den 

grad vil kunne mærkes af almindelige københavnere. Det svarer til, at 

hver eneste københavner mister over 1.200 kr. om året udbetalt. Eller 

at en københavnsk familie med to voksne og to børn mister i alt 5.000 

kr. Alternativt svarer besparelsen til en reduktion på 21 lærere på hver 

eneste københavnsk folkeskole. 

 

Det må derfor som minimum forventes, at København og de øvrige 

kommuner, der rammes hårdt, får en fair mulighed for at omstille sig i 

form af en overgangsordning finansieret af staten. Der er tradition for, 

at store byrdefordelingsmæssige konsekvenser for kommunerne giver 

anledning til en overgangsordning, og det skal der selvfølgelig også 

være her. Konkret foreslås det, at der fra 2019 lægges et loft over de 

byrdefordelingsmæssige konsekvenser som følge af de ændrede 

uddannelseskriterier og ændrede regler for p-afgifter. Loftet kan virke 

indtil der er fundet en varig løsning på problemstillingen, eller som 

minimum som en overgangsordning. Loftet foreslås finansieret af 

statens råderum. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Overborgmester Frank Jensen (S) 

Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) 

Kultur- og fritidsborgmester Niko Grünfeld (Å) 

Socialborgmester Mia Nyegaard (R) 

Sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling (SF) 

Beskæftigelses og integrationsborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard (V) 

Børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen (S). 

 

 

 

 


