Danmark i bedre balance – massiv udflytning af statslige job
Regeringen har i dag præsenteret en slagkraftig plan for målrettet og klog udflytning af ca.
4000 statslige arbejdspladser til provinsen. Jeg glæder mig over denne hurtige handlekraft
og beslutsomhed i forhold til vores valgløfte. Viborg er i den forbindelse tilgodeset med
248 statslige job af juridisk karakter. Det kipper jeg med flaget for. Det giver rigtig god
mening i lyset af Viborgs status som "Jyllands juridiske højborg" (Landsret, byret,
statsadvokatur og Forsvarets Auditørkorps). Nu kommer der endnu mere synergi til gavn for
borgerne i hele Danmark, til gavn medarbejdernes stærke faglige miljø, og med en markant
lavere husleje for staten til følge. Et godt eksempel på, at regeringens udflytningsplan er
velgennemtænkt. Sådan skal det gøres! Læs mere om regeringens plan her.

Ansvarlig håndtering af statens husholdningskasse
Pengene skal tjenes, før de kan bruges. Således lyder et klogt ordsprog, som regeringen
har valgt at leve op til i den netop indgåede finanslov. Vi har været nødsaget til at træffe
nogle benhårde prioriteringer, idet økonomien under den tidligere regering desværre blev
spændt til bristepunktet. For at leve op til budgetlovens rammer og kravene i EU’s
stabilitets- og vækstpagt er vores finanslovsforslag derfor nødvendigvis baseret på en stram
økonomi og skarpe prioriteringer.
Regeringen har prioriteret et Danmark i balance, idet vi styrker indsatsen for, at hele
Danmark får del i opsvinget. Danmark skal hænge bedre sammen, og det skal fortsat være
muligt og attraktivt at bo og arbejde uden for de store byområder. Herunder udflyttes
knapt 4000 statslige arbejdspladser til provinsen, ligesom en alt for firkantet planlov skal
blødes op. Samtidig forbedrer finansloven erhvervslivets rammevilkår, så der sikres rum for
ny vækst og jobskabelse landet over. Herunder i forhold til landbruget, der skal frigøres
fra kvælende, forældet regulering. Vækst i fødevaresektoren kan sagtens gå hånd i hånd
med hensynet til miljø og natur. Tro ikke på de dommedagsprofeter, der påstår andet.
Regeringen har derudover bl.a. valgt at give et sundhedsvæsenet et tiltrængt massivt løft
ved at tilføre 2,4 mia. kr. ekstra fra 2015-2016 til området med særligt fokus på kræft,
demens, kronikere og ældre patienter.
Som transportordfører kan jeg naturligvis godt ærgre mig over, at den stramme økonomiske
situation medfører udskydelse af tiltrængte trafikale projekter landet over, herunder ikke
mindst på vejområdet. Men det er desværre en nødvendighed, når det nationale anlægsloft
er under pres og kassen er slunken. Nu afventer vi, at der igen kommer holdbar finansiering
til rådighed til påtrængende investeringer i infrastruktur.
Afslutningsvis vil jeg kippe med flaget for regeringens økonomiske ansvarlighed samt
prioriteringerne i finanslovsforslaget. Det handler om, at vi i godt samarbejde med andre
ansvarlige partier sikrer en robust økonomi samt grundlaget for fremtidens vækst, velfærd
og beskæftigelse.

Folketingets festlige åbning
Som medlem af præsidiet havde jeg den 6/10-15 den
store ære og fornøjelse at føre HKH Kronprinsen op ad
den røde løber på Store Trappe til kongelogen i
folketingssalen.
På vejen fik vi en rigtig god dialog om vores fælles
passion for bl.a. biler og det danske forsvar.

Mulighedernes land
Et nyt folketingsår er skudt i gang med frisk politisk gåpåmod og en veloplagt statsminister,
der med åbningstalen blæste til kamp for et friere, rigere og rimeligere samfund. Der er
udfordringer nok at tage fat på i den kommende valgperiode. Danmark er mulighedernes
land, og det skal det fortsætte med – også for de næste generationer. Derfor er det helt
centralt at sørge for gode og relevante uddannelser til vores unge. Der er desværre stadig
for mange unge, som vælger forkert eller falder fra undervejs. Det er afgørende, at de
unge vejledes og hjælpes på rette vej, så de undgår omveje eller helt dropper ud. Alle
unge bør have noget at stå op til tidligt om morgenen. Det har samfundet brug for. Og det
har den enkelte unge brug for. Nogle har brug for en hjælpende hånd eller et fagligt løft
som trædesten på deres vej. Jeg glæder jeg mig over, at vi sammen med andre partier har
besluttet en tiltrængt reform af erhvervsuddannelserne. Nu bliver det et mere
prestigefyldt valg at blive faglært. Vi har hårdt brug for flere dygtige tømrere, murere,
smede og elektrikere. Desuden hilser jeg det velkommen, at regeringen vil tage konkrete
skridt til at forbedre vejen fra folkeskolen til den rette uddannelse, der matcher bedst med
den enkeltes evner og interesser samt efterfølgende mulighed for job. Vi har brug for alle
unge og deres mangfoldige evner. Men vi skal blive bedre til at bane deres vej til en
uddannelse, som leder frem til aktiv beskæftigelse og et godt liv i mulighedernes land. Der
er ingen penge at rutte med. Derfor skal vi holde fokus på gode uddannelser, hvor vi i kraft
af et dygtigt og engageret lærerkorps samt velmotiverede og flittige elever får mest mulig
effekt og kvalitet for hver eneste skattekrone.

Lokale liberale løver fylder 100 år
"Frihedskagen" gjorde lykke. Hun startede helt fra bunden om morgenen lørdag den 17.
oktober. Og 7 timers koncentreret arbejde senere - er min dygtige hustru, Anne Mette klar
med en flot kæmpekage, der blev nydt ved VU Viborgs festlige 100 års jubilæumsreception
i Viborg. Om aftenen blev de unge lokale liberale løver fejret med gallamiddag på
Asmildkloster Landbrugsskole. STORT TILLYKKE til VU Viborg med 100 år.

Havnebesøg
Mandag den 19. oktober var jeg på feltbesøg hos Aarhus Havn. Tak til direktør, Jakob
Flyvbjerg Christensen, for dagens lærerige havnebesøg. Her fra den store og effektive
containerhavn udskibes enorme mængde gode danske kvalitetsprodukter til eksport. Til
gavn for Danmarks beskæftigelse og velstand.

Bred dagpengeaftale sikrer stabilitet og tryghed
Dagpengekommissionen har barslet med en række anbefalinger, der har dannet et godt
udgangspunkt for den for nyligt indgåede aftale om dagpengesystemet mellem
regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti. Et nyt dagpengesystem skal være
fleksibelt, og det skal sikre, at det er attraktivt at arbejde.
De Radikale har tilsluttet sig aftalen. Dagpengemodtagerne kan nu se frem til et mere
enkelt, forbedret og robust dagpengesystem, som skaber ro og tryghed for de danskere,
der ufrivilligt mister deres arbejde.
Jeg er glad for, at der er tale om en bred aftale hen over midten i dansk politik. Det sikrer
stabilitet i mange år frem. Aftalen sikrer dagpengemodtagerne tryghed og mere fleksibilitet
i optjeningen af dagpengeret. Samtidig øger dagpengeaftalen mobiliteten og gør det
markant mere attraktivt at tage et arbejde af kortere varighed.
For regeringen har det været afgørende at fastholde dagpengeperioden på to år, og at
incitamentet til at tage tidsbegrænsede ansættelser er blevet styrket. Den nye reform
giver også mulighed for en mere fleksibel genoptjening af op til et års ekstra
dagpengeret. Jeg kipper med flaget for regeringen og de øvrige partier, der i kølvandet på
dagpengekommissionen har handlet resolut og taget ansvar i denne vigtige sag.

Karup Lufthavn runder i fin form
Den 30. oktober kunne Midt- og Vestjyllands lufthavn i Karup fejre 50 års jubilæum. På
grund af pligter på Christiansborg var jeg desværre afskåret fra at møde op og gratulere
lufthavnen og dens medarbejdere på den festlige dag. Det var visionære og initiativrige
erhvervsfolk og politikere fra landsdelen, der i 1965 sørgede for en hurtig rute til
København. Det har siden været og er til stor gavn for vækst og jobskabelse her i vores del
af landet. Vi kan med glæde notere os, at Karup Lufthavn runder i fin form. Efter nogle år
med tilbagegang i passagertallet er udviklingen vendt fuldstændigt til det positive efter at
Danish Air Transport (DAT) overtog ruten i marts 2015. Det har givet flere daglige afgange
og bagage-gennemtjek i København. Det har styrket ruten. I forrige uge blev der solgt ikke
mindre end 3500 flybilletter. Det lover rigtig godt for fremtiden. Stort tillykke til vores
midt- og vestjyske lufthavn, der også i fremtiden vil betjene borgere og erhvervsfolk på
deres vej til hovedstaden eller videre ud i verden.

Et dybdeborende besøg under København
Tak til Metroselskabet for et fantastisk interessant besøg den 30. oktober hos
boremaskinerne på metrobyggepladsen 32 meter under Nørrebro. Her bygges en
metrocityring, der kommer til at køre under langt byens gader fra medio 2019 og mindst
150 år frem. Det giver mindre trængsel og grønnere transport i hovedstaden.

Et tryggere Danmark
Jeg og Venstre anbefaler et klart JA ved folkeafstemningen den 3.
december.
Et JA vil gøre det tryggere at være dansker, sværere at være kriminel
og lettere at drive virksomhed. Ved et JA bevarer vi det, som vi kender
i dag – nemlig et fuldbyrdet medlemskab af Europol.

Her kan du se en oversigt over mine kommende aktiviteter:
Dato
MAN 02 NOV
TIR 03 NOV
ONS 04 NOV
TOR 05 NOV
FRE 06 NOV
07-10 NOV
ONS 11 NOV
TOR 12 NOV
FRE 13 NOV
SØN 15 NOV
MAN 16 NOV
TIR 17 NOV
ONS 18 NOV
TOR 19 NOV
FRE 20 NOV
21-22 NOV
23-25 NOV
TOR 26 NOV
FRE 27 NOV
28-29 NOV
MAN 30 NOV
TIR 01 DEC
ONS 02 DEC
TOR 03 DEC
FRE 04 DEC

Aktivitet
Dialogmøde med Viborgs borgmester. 50 års fødselsdagsreception på
Grundfos. Interview på TV2 Østjylland om udvidelse af E45.
Møder på Christiansborg. Transportdebat hos DI. Vagt i formandsstolen.
Møder hos transportministeren. Præsidiefrokost med jubilarer.
Møde i Transportudvalget. Gruppebestyrelsesmøde. Gruppemøde. Aften:
Møde på Levring Efterskole.
Tale i Rotary Viborg. Møder i Viborg.
Præsidiebesøg på Færøerne.
Offentlig høring i Transportudvalget om fremtidens postudbringning.
Møde i Transportministeriet. Vagt i formandsstolen. Aftengruppemøde.
Møder på Christiansborg. Besøg på Assens Havn. Kredsbestyrelsesmøde.
Indlæg i Kolding ved generalforsamling i Dansk Byggeris vejsektion.
Stor julefrokost med dans i Ans for pensionister og andre interesserede.
Rejseleder på bustur til Christiansborg med Sørens Rejser.
Møder på Borgen. Aften: Tale ved Vinderups 150 års jernbanejubilæum.
Møde med transportministeren. Præsidiemøde. Vagt i formandsstolen.
Møder på Christiansborg. Vagt i formandsstolen.
Paneldebat hos Dansk Banegods. Møde i forsvarsforligskredsen.
Venstres Landsmøde 2015 i Herning.
Rejse med Transportudvalget til Malmø og Berlin.
Kampagne vedr. EU afstemning.
Oplæg på kursus i Transportministeriet.
Kampagne i Viborg vedr. EU afstemning.
Dialogmøde med Silkeborgs borgmester. Transportkonference i Viborg.
Aften: V-konference om fremtidens infrastruktur i Region Midtjylland.
Debatmøde i Silkeborg om EU afstemning.
Møder med transportministeren samt miljø- og fødevareministeren.
EU folkeafstemning.
Møder på Christiansborg. Eftermiddag: Julefrokost i lufthavnen.

