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Et trygt og sammenhængende Danmark
Dansk økonomi er i fremgang og arbejdsløsheden er lav. Vi er et af verdens rigeste og lykkeligste
lande, men vi skal hele tiden stræbe efter at blive bedre. Med forslag til finanslov for 2018 lægger
regeringen op til at sikre et trygt og sammenhængende Danmark med fortsat vækst, robust
økonomi og god velfærd.
Blandt mine fremmeste politiske mål er et Danmark i bedre balance. Venstre har allerede taget en
initiativer for at gøre det mere attraktivt at bo og drive virksomhed uden for de store byområder.
Vi har moderniseret planloven og afsat flere penge til vanskeligt stillede kommuner. Vi har i elvte
time forbedret rammevilkårene for landbruget under skyldig hensyntagen til miljøet.
Forleden dag havde jeg fornøjelsen at besøge Nævnenes Hus og Civilstyrelsen sammen med
statsministeren. Her findes nu 260 job med høj juridisk faglighed - udflyttet fra København til
Viborg. Det var med glæde, at Lars og jeg erfarede, at de to myndigheder er kommet godt fra start
efter flytningen og at de mange dygtige medarbejdere er velmotiverede og glade for deres nye
arbejdsplads.
Men vi skal videre. Regeringen forslår derfor, at yderligere 1.500 statslige arbejdspladser skal
fordeles på tværs af Danmark. Den foreslåede sænkning af bilafgifterne vil ligeledes bidrage til et
Danmark i bedre balance fordi bilen er så afgørende for specielt landområderne.
Vi skal ubetinget tage vare på danskernes sikkerhed og tryghed. Derfor styrker vi politiet med flere
penge. Tilsvarende lægger vi op til et markant løft af forsvarsbudgettet for at tage vare på den
trussel, der kommer fra Rusland og fanatiske terrorister. Der er også afsat ekstra penge til den
danske velfærd, så fundamentet styrkes for de danskere der er ramt af sygdom, børnefamilierne
der vil have mere tid med sammen, eller borgere har brug for hjælp til at sikre en god alderdom.
Sidst men ikke mindst lægger regeringen op til mærkbare skattelettelser, der vil give flere penge
mellem hænderne hos hundredtusinder af danskere med relativ lav lønindkomst.
Som transportordfører havde jeg gerne set, at der i 2018 kunne afsættes flere penge til forbedring
af vejnettet. Der er mange alvorlige hængepartier landet over. Her lokalt kender vi det

påtrængende behov for opgradering af Rute 26 mellem Viborg og Aarhus. Det skal der kæmpes
videre for, selvom det er op ad bakke fordi dette projekt desværre ikke længere har det store
fokus i Aarhus. Tilsvarende skal vi fastholde fokus på anlæggelsen af ”Hærvejsmotorvejen”, der er
godt i vej med bred politisk opbakning til den igangsatte undersøgelse af mulige linjeføringer. Jeg
glæder mig over, at regeringen i dens 2025-udspil har afsat 22 milliarder kroner til løft af
infrastruktur. Nu afventer vi, at oppositionen også byder ind med penge til veje frem for at holde
stædigt fast i Togfondens dyre og ufinansierede timemodel. På positivsiden tæller også, at
regeringen lægger op til hastighedsopgradering fra 80 til 90 km/t på en rækker sikre landeveje,
herunder ikke mindst omkring Viborg.
Sammenfattende har regeringen præsenteret et stærkt finanslovsforslag for 2018 – et forslag, der
vil komme alle danskere til gode, samt skabe et mere sammenhængene og trygt Danmark. Nu
indledes de politiske forhandlinger, der forventeligt ender med vedtagelse i december af en god
finanslov for 2018.
Afslutningsvis vil glæde mig over det fantastisk stærke hold af gode kandidater fra land og by, som
Venstre i Viborg Kommune stiller med op til kommunevalget den 21. november - med Ulrik Wilbek i
spidsen. Tilsvarende til regionsrådet. Held og lykke med valgkampen. Jeg er overbevist om, at I vil
sikre Venstre et godt valg – og jeg ser frem til at kæmpe side om side med jer.
Med liberal hilsen
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