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Nej til overdreven centralisering hos politiet 
  
Mine mange år som officer i Hæren og ved Prinsens Livregiment har lært mig, at det ofte er klogt at samle 
kræfterne og lægge tyngde, hvis man vi slå igennem og opnå resultater. Sådan er det givetvis inden for 
mange områder i samfundet. Det er givetvis også positivt, at vi med politireformen kan lægge mere tyngde i 
politiets operative indsats ude blandt borgerne, samt at en række specialiserede funktioner samles med 
henblik på en oprustning i kampen mod forbryderne. Herunder ikke mindst i den geografisk meget store 
midt- og vestjyske politikreds. Derimod er det ikke klogt hvis man går efter at centralisere mest muligt på én 
politistation, eksempelvis i Holstebro. Dels taler de store afstande i politikredsen for, at man sørger for en 
hensigtsmæssig spredning af funktioner og stillinger hos politiet. Der skal også være mange politistillinger i 
store byer som Viborg, Silkeborg, Skive og Herning. Desuden er det helt galt, hvis man ikke sørger for at 
en ny og rummelig politigård, som den i Viborg, er fyldt helt op. Specielt fordi der faktisk foreligger ønsker 
om nybyggeri til politiet i Holstebro. Vi skal også have for øje, at Viborg bør have en særlig status i 
politimæssig henseende på grund af landsretten. Vi skal have et nærværende politi i hele det midt- og 
vestjyske område, også når det gælder de mere administrative og efterforskningsmæssige stillinger. Jeg vil 
derfor følge denne sag meget nøje med det mål at forhindre en uhensigtsmæssig yderligere centralisering i 
vores politikreds. Viborg politigård skal være fyldt med politifolk - også om 10 og 20 år!  
  
Hvor der er vilje,  
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