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Danmark er godt på vej i bedre balance
Siden valget i 2015 har Venstre kæmpet målrettet for et Danmark i bedre balance. Et af midlerne har været
beslutning om udflytning af 8.000 statslige arbejdspladser fra hovedstaden til provinsen. Status for indsatsen
er, at det indtil videre er lykkedes at etablere 4.800 statslige job i 51 provinsbyer. Regeringen er dermed godt
halvvejs i mål.
De fleste uddannelsesinstitutioner, som også er en del af udflytningsplanen, er begyndt at undervise
studerende for studieåret 2018-2019. Og ca. 20 pct. af de flyttede arbejdspladser er allerede besat af
medarbejdere, som enten er flyttet med arbejdspladsen eller pendler til den nye arbejdsstation. Det er alt
sammen glædelige og vigtige resultater. Specielt i lyset af, at det i sagens natur kræver både tid og
menneskelige ressourcer at bringe at gennemføre en så stor omstilling og flytning.
Men selvom det er en stor omstilling, er jeg ikke et sekund i tvivl om, at vi i regeringen har truffet den rigtige
beslutning om at udflytte nogle af statens arbejdspladser. For når udflytningsplanen engang bliver færdig i
de kommende år, vil 60 byer uden for hovedstaden opleve en større understøttelse af vækst og udvikling.
Og det er uhyre godt for vores samfund, at flere byer får lov at være med. Det er styrker
sammenhængskraften og balancen i Danmark.
En af succeshistorierne på statens udflytningsplan er Nævnenes Hus i Viborg, som ved hjælp af vores
udflytningsplan har samlet 20 nævn på ét sted. Det har skabt et solidt fagligt miljø og ikke mindst en bedre
og mere effektiv sagsbehandling i ”Jyllands juridiske hovedstad”. Ved at samle de 20 nævn på ét sted har
man fået et nyt hus med stærke juridiske kompetencer, som i fremtiden kan blive et af Europas bedste
klagenævn. Desuden kan vi glæde os over, at det lykkedes at få det nye statslige naturgashovedkvarter
placeret i Viborg – i skarp konkurrence med hovedstadsområdet.
Jeg glæder mig til at følge flere af de gode resultater, som vil komme i takt med udflytningen. Og ikke mindst
til at opleve et Danmark i bedre balance. Og står det til mig, så skal vi sætte os nye mål. Der er fortsat god
plads og potentiale i provinsen til statslige arbejdspladser.
Hvor der er vilje, er der vej!
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