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Flere statslige job på vej til provinsen
Et mere sammenhængende Danmark og et land i bedre balance er et af de vigtige mål for Venstre og den
samlede regering. Og vi følger op med konkret handling. En ny planlov med plads til øget aktivitet uden for
storbyerne, afskaffelse af PSO-afgiften på el og en tiltrængt modernisering af den teoretisk baserede
regulering af landbruget er eksempler på tiltag, der sikrer fornyet vækst og jobskabelse overalt i landet. Det
samme er den besluttede flytning af 3900 statslige arbejdspladser fra hovedstaden til provinsen. I den
forbindelse blev ”Jyllands juridiske højborg”, Viborg som bekendt en stor vinder med tilgang af
Civilstyrelsens ca. 90 arbejdspladser og Nævnenes Hus med ca. 160 arbejdspladser. Dertil kommer en jysk
afdeling af DMI i Karup med ca. 7 arbejdspladser. Jeg havde forleden den store fornøjelse at besøge
Civilstyrelsen og Nævnenes Hus sammen med statsministeren. Det var skønt at opleve optimisme,
tilfredshed og fagligt gå-på-mod blandt medarbejderne i kølvandet på en udfordrende flytning fra
København. Der har naturligt været en midlertidig nedgang i produktiviteten med længere
sagsbehandlingstider som følge af, at en del dygtige medarbejdere valgte at søge andre gode stillinger i
København. Til gengæld er der blevet ansat nye dygtige og velmotiverede medarbejdere, der har fundet sig
godt til rette i de gode lokaler i Viborg. Og nogle af dem har allerede valgt at flytte til Viborg sammen med
deres familier. Nu behøver jurister og relaterede grupper med rødder i Jylland ikke længere flytte til
København for at få attraktive og relevante statslige stillinger. Dertil kommer den positive synergi og mulige
jobrotation mellem de to nye styrelser, Vestre Landsret, Statsadvokaturen, Forsvarets Auditørkorps og
rækken af fremtrædende advokatfirmaer i Viborg. Det tegner til at blive rigtig godt – en meget vellykket
udflytning. Til min store glæde har regeringen nu meldt klart ud: Der skal flyttes mange flere statslige job til
provinsen. Allerede i december 2017 vil regeringen præsentere en plan for yderligere flytninger til
provinsen. Her skal vi være vakse ved havelågen med hensyn til yderligere juridisk prægede stillinger, der
naturligt hører hjemme i Viborg. I samme forbindelse hilser jeg det velkommen, at Venstres
borgmesterkandidat i Viborg Kommune, Ulrik Wilbek har peget på muligheden for at flytte dele af den
juridiske universitetsuddannelse til den juridiske højborg i Viborg. Så kommer der endnu mere
sammenhæng i tingene. Desuden forfølger vi derved et andet vigtigt mål om at få standset den
omsiggribende centralisering af uddannelserne i Danmark. Jeg vil kæmpe for, at der i fremtidens samfund
generelt kommer flere uddannelser uden for storbyerne. Danmark skal hænge sammen og vi skal fokusere
på et land i bedre balance.

