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Forhandlingerne skal genoptages inden udgan-
gen af april, hvis reformen skal på plads inden
sommerferien. Og det skal den, kræver borgme-
steralliance. Menministrene har ingen tidsplan.

tekst MADS BRANDSEN

Senest i midten afmaj skal
brikkerne til en ny udlignings-
reform være faldet på plads.
Ellers kan den ikke nå at blive
behandlet, inden Folketinget
går på sommerferie.
Det får nu organisationen Ba-
lance Danmark til at kræve, at
politikerne snart sætter sig til

forhandlingsbordet. Eller ret-
tere, tilbage til forhandlings-
bordet. Før coronakrisen ramte
landet, var der nemlig gang i
forhandlingerne, men de blev
sat på hold, da regeringen sam-
lede kræfterne omhjælpepak-
ker og nedlukningsplaner.
– Det forstår jeg godt, at der var
brug for dengang, men nu er vi
et sted, hvor vi er ved at åbne

Danmark igen. Derfor har vi
brug for, at alle kommuner kan
få ro omkring økonomien, siger
Esbjergs borgmester Jesper
Frost Rasmussen (V), der er
næstformand for Balance Dan-
mark.
Han ser ikke, at der er noget al-
ternativ til at lande en aftale om
et nyt udligningssystem. Det
vil betyde, atmange kommuner
uden for de store byområder vil
få svært ved at få budgetterne
til at hænge sammen.
– Alle kan se, at det nuværende
system ikke fungerer. Vi har
brug for et nyt, gernemed et
bredt flertal bag, og gerne et sy-
stem, hvor det er objektive kri-
terier, der ligger til grund, siger

Jesper Frost Rasmussen.
StatsministerMette Frede-
riksen (S) skriver i et brev til
Folketingets udvalg for forret-
ningsordenen, at regeringen
påregner at fremsætte et lovfor-
slag om en udligningsreform i
første halvdel afmaj. Det bety-
der, at Folketinget kan tredjebe-
handle forslagetmidt i juni – og
at kommunerne dermed kan få
klar besked omudligningen den
30. juni, hvorefter de kan gå i
gangmed budgetlægningen.
Men først skal regeringen altså
indkalde til flere forhandlinger
med Folketingets partier. Hvor-
når det sker, har Finansmini-
steriet ingen kommentarer til.
•mdbr@kl.dk

Enhedslisten vil nu give Esbjerg og andre kom-
muner medmange landbrugmuligheden for at
sige nej tak til udvidelser af produktionerne.

tekst MADS BRANDSEN

Medlemmerne af Esbjergs plan-
ogmiljøudvalg havde ikke andet
valg end at sige ja, da en land-
mand sidste år ansøgte om at
udvide et eksisterende landbrug
fra 140malkekøer til 1.140mal-
kekøer og 275 kvier. Ansøgnin-
gen levede på alle punkter op til
loven, og derfor kunne plan- og
miljøudvalget ikke gøre andet
end at godkende den.
Også iHolbæk, Svendborg og
Skanderborg harman ståetmed
sammeudfordring.
Det er utilfredsstillende,mener
både udvalgsmedlemmerne i Es-

bjerg, borgmester Jesper Frost
Rasmussen (V) – og nu ogsåEn-
hedslisten påChristiansborg.
Partiet har stillet et beslut-
ningsforslag, der, hvis det ved-
tages, vil give kommunerne en
mulighed for at afvise udvidel-
ser af husdyrbrug ud fra en hel-
hedsvurdering.
– Sådan var det, før den borger-
lige regering ændrede reglerne
i 2017, og sådan skal det være
igen. Det er et problem, at kom-
munerne ikke kan tage hensyn
til de borgere, der gerne vil bo
på landet, siger Enhedslistens
landbrugsordfører Søren Egge
Rasmussen.

Politikerne i Esbjerg har tidli-
gere kontaktet landbrugsord-
førerne for Socialdemokratiet
og Venstre, dermener, at de nu-
værende regler er fine. Derfor
håber Jesper Frost Rasmussen
nu, at Enhedslistens forslag kan
give kommunerne deres tidlige-
re handlemuligheder tilbage.
– Enhedslisten har fat i noget
af det rigtige, hvis det strikkes
sammen på den rigtigemåde. Vi
er ikke ude efter særregler, men

blot, at vi som kommuner kan
tage et hensyn til det omkring-
liggende samfund. Det gælder
ogsåmuligheden for at kræve,
at landmændmedfinansierer en
opgradering af vejene, somde alt
andet lige ermed til at slide ned,
siger han.
Forslaget bliver behandlet,
inden Folketinget går på som-
merferie, men tidsplanen er
endnu ikke kendt. •
mdbr@kl.dk
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