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Det kommunale udligningssystem. Uforklarligt, uforståeligt og umuligt at dække journalistisk. Alligevel 

valgte Caspar Birk og Lars Teilmann fra NORDJYSKEs gravergruppe at påtage sig opgaven. Hidtil har 

mediedækningen af udligningssystemet gået på, at såvel rige som fattige kommuner føler sig snydt. Og i 

Folketinget har ingen politikere sat kryds ud for kommunal udligning som deres mærkesag. Tværtimod. 

Men ingen journalister har sat sig for at undersøge, om den kommunale udligning lever op til dens formål. 

Indtil nu. 

Med solid research og en systematisk afdækning af en vaskeægte politisk skandale har Caspar og Lars gjort 

det kommunale udligningssystem forklarligt og forståeligt for nordjyderne. At de betaler mere i skat og får 

en dårligere offentlig service, fordi systemet er skævt og uretfærdigt. Derudover er de ovenikøbet blevet 

snydt for flere hundrede millioner kroner, fordi embedsmænd undlod at reagere, da de blev gjort 

opmærksom på en fejl. At fejlen samtidig berigede København og rige, nordsjællandske kommuner med 

flere milliarder kroner gjorde ikke skandalen mindre. 

Konsekvensen blev, at økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille nødtvungent måtte love, 

at fejlen blev rettet, således at kommunerne fik de korrekte beløb i 2019. Men da han og den øvrige 

regering også besluttede, at de kommuner, der havde fået flere milliarder for meget, samtidig skulle have 

et par milliarder kroner mere de næste to år, fordi de nu får et mindre – men korrekt – beløb, blev det den 

berømte dråbe for en række provinskommuner. Derfor er der nu varslet et historisk søgsmål mod staten. 

Formidlingsmæssigt har Caspar og Lars også rakt ud over deres normale medieplatforme (avis, tv, net), da 

de i dette efterår fortalte om udligningssystemet og deres projekt ”Høj skat, lav service” på en scene i 

Aalborg Kongres & Kulturcenter. Salen var fyldt, og efterfølgende gav publikum klart udtryk for, at de nu 

forstod udligningssystemet, og hvor skævt det er.  Endnu et eksempel på, at det er lykkedes for Caspar Birk 

og Lars Teilmann at gøre udligningssystemet forklarligt og forståeligt.   

Vi mener derfor, at årets Cavlingpris bør tilfalde vores kolleger. 
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