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En universitetskommune på to solide ben
Som viborgenser, cand.jur. og formand for Yngre Jurister i retskredsen er det en sand fornøjelse at læse
på forsiden af Viborg Stift Folkeblad, at samarbejdet mellem Viborg Kommune og Aarhus Universitet
(AU) skal styrkes i form af en strategisk satsning på, hvad man kan kalde ”den grønne klynge” i Foulum,
og den juridiske klynge i Viborg.
Hvis man kender historikken, kan man vist godt stilfærdigt antage, det nok ikke er AU, der er har presset
mest på for samarbejdsaftalen.
Derfor skal lyde stor ros og anerkendelse til Viborg Byråd med Ulrik Wilbek i spidsen for at have brudt
lydmuren og fået skabt hul igennem til Aarhus Universitet.
Faktisk er tanken ikke ny, men helt i tråd med Venstres handlingsprogram forud for KV17, hvor det bl.a.
lød:
”… Venstre ønsker at gøre Viborg til et juridisk kraftcenter med såvel juridiske uddannelser som juridiske
specialer udover et omfattende juridisk miljø.”
Faste læsere af denne avis ved, at jeg længe har stået på det synspunkt, at Viborg bør gå efter flere
studiepladser til vores by/område, og at jurauddannelsen er et af de mest oplagte steder at starte.
Derfor interesser det mig, hvad samarbejdsaftalen rent faktisk har af målsætninger herom.
Når man læser selve artiklen i avisen, kan man konstatere, at jura-klyngen er tiltænkt at være det andet
– nye – ben i samarbejdsaftalen, hvor det eksisterede ben er ”den grønne klynge” i Foulum med AU
Foulum som kernen. I Foulum har AU altså en egentlig afdeling.
Når man læser samarbejdsaftalen på kommunens hjemmeside, er det desværre ikke umiddelbart en af
målsætningerne, at Viborg skal have juridiske studiepladser, og dermed at AU skal have en afdeling af
juridisk fakultet i Viborg by. I det hele taget må man nøgternt konstatere, at det nye ben er noget
tyndere end det gamle. Hvor ”jura-benet” har 6 konkrete målsætninger har ”det grønne ben” mere end
20 målsætninger.
Derfor er der selvfølgelig også plads til forbedringer, hvad angår det ”jura-benet”, og her er det helt
oplagt at pege på etabling af juridiske studiepladser i Viborg.
Hvorfor?
Ja ikke nok med, at det er lettere at få studerede til at arbejde og bosætte sig der, hvor de har læst.
Spørg blot studerede i Aarhus, hvis du er i tvivl.
Viborg har også rigtigt meget at byde på, når det kommer til indsigtsfulde jurister, hvor iblandt der
findes dygtige undervisere og mange potentielt kommende undervisere. Vi har interessante studiejob,
som de studerede vil have nem adgang til. Og masser af praktiske juridiske udforinger hos de mange
juridiske arbejdspladser. Det ville kunne skabe megen synergi at løse de udfordringer i samarbejde med
en afdeling af AU i Viborg. Det gælder ikke blot udforinger af ren juridisk karakter, men også i bredere

forstand. Tænk blot på, hvad machine learning rummer af muligheder for udforinger i den juridiske
branche.
Der findes nok en enkelt lektor eller professor i Aarhus, der vil påstå, at kvaliteten af undervisningen vil
lide stor skade, hvis den finder sted langet inde i det mørke og uvidende Jylland (læs Viborg). Men helt
ærligt, et sådant argument er det rene nonsens. Jura bliver som de fleste andre fag mere og mere
specialiserende. Og nogle af de mest specialiserede inden for visse specialer sidder bl.a. i Nævnenes Hus
i Viborg.
Tag energiklagenævnet som eksempel. Og har man af ressourcehensyn brug for at samle mange
studerede om en underviser (som det foregår i stor stil i Aarhus), så er livestreaming altså ikke forbudt.
Faktisk er den blevet helt legitim og anerkendt under Coronakrisen. Selvom den selvfølgelig aldrig vil
kunne stå alene.
Andre vil sige: Hvorfor fratage de studerede muligheden for at opleve den fede studieby Aarhus?
Man kan vende den om: Hvorfor fratage dem, der ikke gider betale den høje husleje og storbyen,
muligheden for at læse i en mindre by? Man kommer man jo bare meget længere på SU-en i Viborg end
man gør i Aarhus.
Måske burde Viborg Kommune, Viborgs erhvervslivs, relevante fonde m.v. gå sammen om at skabe
fundamentet for en afdeling af AU i Viborg med masser potentiale for udvikling af hele byen. Man kunne
lade det starte som en ”Juraens Hus” eller og så derefter se, hvad det eller kan kaste af sig.
Det var jo rent faktisk det virkemiddel, der var en del af svaret på, hvorfor Aarhus kunne lokke
Universitet til sig for ca. 100 år siden – fremfor netop Viborg. Dengang forærede Århus Kommune nemlig
universitet en grund og andre gode kræfter blandt andet fra erhvervslivet bidrog frivilligt.
Helt samme metode fungerer måske ikke i dag, men jeg tror nu stadig, at det lokkemiddel og det signal
det sender har en virkning i dag. Hvem vil f.eks. ikke gerne have natur og udsigt omkring sig, som i
Unipark-grunden i Aarhus kunne tilbyde Universitet.
En mulighed i Viborg kunne være at friholde den nu tidligere handelsskole på Vinkelvej til projektet! Det
vil gøre Viborg til en stærk Universitetskommune med to solide ben – et eksisterede i Foulum og et nyt i
Viborg.

