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Spørgsmål til kriterierne bag puljen til ø- og yderkommuner
Kære Astrid Krag
Byrådet i Assens Kommune har set meget frem til en reform af det mellemkommunale
udligningssystem. Udligningssystemet er en kompleks og svær størrelse og vi
anderkender, at det har været en svær proces at udarbejde et nyt system, som et flertal i
Folketinget kan stå bag.
I Assens Kommune har Byrådet engageret sig i udligningsreformen og kriterierne bag
udligningen. Det har afgørende betydning for de rammevilkår, som byrådet skal agere
under og for det serviceniveau, vi kan tilbyde kommunens borgere. Det er derfor vigtigt,
at vi kan forstå og videreformidle, hvilke nærmere forudsætninger og kriterier der ligger
til grund for det endelige resultat.
Som en del af reformen er der afsat en pulje til ø- og yderkommuner. Assens Kommune
modtager 31,536 mio. kr. fra denne pulje, hvilket er noget mindre end flere af vores
nabokommuner. Således ses Assens Kommune alene at opfylde fire ud af syv kriterier
modsat eksempelvis Svendborg og Faaborg-Midtfyn kommuner, som opfylder fem
kriterier. De to kommuner modtager dermed 50 pct. mere i tilskud pr. borger fra
puljen. Det til trods for, at de tre kommuner ligner hinanden på en række parametre.
For at forstå de nærmere årsager hertil har vi brug for at få oplyst hvilket datagrundlag
der nærmere bestemt er lagt til grund for fordelingen af puljen til ø- og yderkommuner.
Herunder at få adgang til de kommunespecifikke data i forhold til de syv kriterier.
Assens Kommune er ikke bekendt med, at kriterieværdierne for fordelingen af puljen til
ø- og yderkommuner er offentliggjort. Hvis det modsatte skulle være tilfældet skal vi
blot bede om at få oplyst hvor vi finder dem.
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