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Vedhæftninger: Åbent brev til folketingsmedlemmer om uvildig udligningskommission.pdf

Venlig hilsen
Thomas Eriksen
Kommunaldirektør
Direkte tlf.: 56203004
Mobil tlf.: 21154347
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Postadresse: Faxe Kommune, Frederiksgade 9, 4690 Haslev

Dine personoplysninger passer vi godt på
Har du som borger kontaktet mig i min egenskab af direktør kan du læse om, hvordan dine personoplysninger bliver håndteret, og hvilke
rettigheder du har: Læs om dine rettigheder her
Hvis jeg videresender din henvendelse til besvarelse i den relevante afdeling, vil du i stedet modtage orienteringen fra dem.
Fra: Martin Østergård Carstensen [mailto:mac@balance-danmark.dk]
Sendt: 30. april 2019 11:52
Emne: Medunderskriver på åbent brev om udligningskommission?

Kære borgmestre
På vegne af bestyrelsen i organisationen Balance Danmark sender jeg jer her et åbent brev til alle folketingsmedlemmer- og kandidater, hvor vi
opfordrer til, at Folketinget efter valget nedsætter en uvildig udligningskommission styret af eksterne eksperter – ikke embedsmænd i
Indenrigsministeriet – som skal udarbejde et forslag til et nyt kommunalt udligningssystem.
Brevet er netop blevet sendt til alle 64 borgmestre (og relevante organisationer) uden for hovedstadsområdet i håb om at sikre så bred opbakning til
forslaget som muligt.
Vi vil derfor bede jer om at læse brevet igennem og melde tilbage til mig hurtigst muligt, om I vil være medunderskrivere på det.
Bliver folketingsvalget udskrevet i denne uge, vil vi gerne have brevet klar til afsendelse umiddelbart derefter. Derfor håber vi meget, at I vil give en
tilbagemelding, inden ugen er omme.
Har I spørgsmål til det åbne brev, skriver eller ringer I bare til mig på telefon 23 71 00 43.
Mange gode hilsner,
Med venlig hilsen
Martin Østergård Carstensen
C hef for Politik og Kommunikation
M: 23 71 00 43
E: mac@balance-danmark.dk
Twitter: Martinoec
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