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LA indkalder til hasteforespørgsel om udligning: Har Astrids Krag misbrugt 
embedssystemet til at favorisere egne kommuner? 
 
Liberal Alliance har besluttet at indkalde Folketinget til en hasteforespørgselsdebat med det formål at få 
skabt fuld åbenhed om regeringens udligningsudspil.  
 
Liberal Alliances indenrigsordfører, Ole Birk Olesen, mener at meget tyder på, at Astrid Krag har brugt sit 
ministerium til at regne baglæns for især at begunstige socialdemokratiske kommuner.  
 
”Regeringen har fremlagt et udspil til kommunal udligning, der i hidtil helt uhørt omfang tilgodeser især 
socialdemokratiske kommuner på bekostning af andre kommuner. På samme tid forsøger regeringen med 
al vold og magt, at skjule beregningerne bag udspillet for offentligheden og den vil ikke svare 
fyldestgørende på spørgsmål. Det er helt uacceptabelt og magtfuldkomment. Vi må have fuld åbenhed om, 
hvad der er foregået”, siger Ole Birk Olesen.    
   
“Det er ikke et problem at lægge politisk motiverede kriterier ind i udligningssystemet, men i denne sag 
tyder meget på, at embedsmændene direkte har fået ordre til, at de skal lægge den sædvanlige saglighed til 
side og i stedet fokusere mest på, hvordan en ny udligning især kan begunstige visse kommuner med 
socialdemokratiske borgmestre – og derefter at skjule, hvordan det er sket. Det er helt horribelt, hvad der 
er foregået i det ministerium under Astrid Krags ledelse”, siger Ole Birk Olesen. 
 
Han hæfter sig særligt meget ved, at kriterierne for den særlige hovedstadsudligning er designet, så de 
begunstiger Køge Kommune, hvor Astrid Krag er folketingskandidat, mens de holder Høje Taastrup 
Kommune, hvor borgmesteren er konservativ, ude. 
 
“Alle ved, at Høje Taastrup Kommune har betydelige udfordringer med mange indvandrere og to ghettoer. 
Køge Kommune har ikke lige så store udfordringer som Høje Taastrup, men det er Køge, som nu skal have 
72 mio. kr. ekstra i hovedstadsudligning, mens Høje Taastrup må betale. Det lugter fælt”, siger Ole Birk 
Olesen og fortsætter: 
 
“Én ting er, at et parti som Socialdemokratiet har en politik, som skal berige nogle socialdemokratiske 
kommuner på andre kommuners bekostning. Det kan kun vælgerne gøre noget ved. Men Folketinget har 
mulighed for at få skabt åbenhed om Astrid Krags ageren som minister. Derfor beder vi nu om en 
hasteforespørgsel, og håber at alle de partier, der normalt går ind for åbenhed og saglighed i forvaltningen, 
vil bakke op om den, så vi kan få alle kortene på bordet”. 
 
Såfremt Astrid Krag ikke vil redegøre fuldt ud for beregninger og analyser bag udligningsudspillet, med 
henblik på at mane enhver tvivl i jorden om misbrug af embedsmandssystemet, er Liberal Alliance klar til at 
udtale mistillid til ministeren.  
 

For yderligere oplysninger kontakt Liberal Alliances presse- og kommunikationschef Anne Kirstine Cramon 

på 61 62 49 71. 

 


