REG LAB

DOBBELTSEMINAR
OM UDFLYTNING
AF STATSLIGE
ARBEJDSPLADSER
I bogen Udkantsmyten – hvordan centraliseringen
af Danmark ødelægger vores økonomi og sociale
sammenhængskraft (februar 2015) gjorde KAARE
DYBVAD sig til fortaler for at vende centraliseringen
af Danmark og bl.a. udflytte statslige arbejdspladser. Både fordi det betaler sig økonomisk,
og fordi der er en social dimension.
Siden blev Kaare valgt til Folketinget for Socialdemokraterne, og så kom der gang i udflytningen!
Et andet nyvalgt folketingsmedlem, som tidligere har
bidraget til arbejdet i REG LAB i fokusanalysen
Vækstens anatomi – vækst og velstandsudvikling
i de mellemstore byer (2010), er Liberal Alliances
HENRIK DAHL. Henrik har også i mange andre
sammenhænge beriget os med viden, indsigt og
stærke synspunkter, bl.a. i bogen Den usynlige
verden (2008) om udviklingen i Danmark og i
deraf følgende udfordringer til danskheden.
Henrik har til DR (01/10/2015) udtalt: “Socialdemokrat gjorde os klogere”. Her nævner
Henrik, at Kaares bog fik Liberal Alliance til at
skifte mening og bakke op om udflytning af
statslige arbejdspladser.
Nu, da udflytningen af statslige arbejdspladser ér
besluttet, synes vi i REG LAB, det er på sin plads
at diskutere, hvilke effekter af udflytningen
vi kan for vente, hvad skal der til for at

udflytningerne bliver en succes, og hvad
der kan gøres for at maksimere effekterne?
Dét diskuterer vi med Kaare Dybvad og Henrik
Dahl på et seminar om udflytning af statslige
arbejdspladser. Der bliver også mulighed for at
diskutere de tiltag, som allerede nu er i fuld gang
hos de involverede arbejdspladser og i de kommuner og regioner, som gør klar til at tage imod.

TID, STED OG TILMELDING
Seminaret (med samme program, samme hovednavne, men med forskellige deltagere) afvikles
først i Billund og dernæst i København
BILLUND: Mandag den 18. januar 2016
kl. 14.30-17.30 på Hotel Legoland, 7200 Billund
KØBENHAVN: Onsdag den 27. januar 2016
kl. 15-18 på Christiansborg, 1240 København K
Du kan tilmelde dig på reglab.dk. Der er plads til
maks. 50 deltagere på begge seminarer. Deltagelse
er gratis. Udeblivelse uden afbud senest samme
formiddag straffes med gebyr på kr. 400,-

OM TALERNE:

KAARE DYBVAD er geograf fra KU. Han
blev i 2015 valgt til Folketinget på Sjælland for
Socialdemokraterne. Hans mærkesager er godt
arbejde til alle, fri og lige adgang til uddannelse
samt Sjælland – et land i balance.

HENRIK DAHL er sociolog fra KU og Ph.d.
fra CBS. Han blev i 2015 valgt til Folketinget i
Sydjylland for Liberal Alliance. Han er ordfører
for uddannelse og forskning, landdistrikter og
afbureaukratisering samt næstformand for
Uddannelses- og Forskningsudvalget.

SPØRGSMÅL TIL DRØFTELSE PÅ MØDET:
Hvad er de vigtigste målepunkter, når vi skal
konstatere, om udflytningen af statslige arbejdspladser er lykkedes eller ej? Er det fx …

Hvad er de kritiske drivere bag succesfuld
udflytningen af statslige arbejdspladser?
Kan det fx være …

•	Øget ”fairness” i den regionale fordeling
af statslige jobs?

•

•

Bedre lokalt akademikerarbejdsmarked
og uddannelsesniveau?

•

Styrket lokal bosætning og indkomst/skat?

•

Øget kvalitet i den statslige opgavevaretagelse?

•

Andet?

Afstanden/pendlingstiden til København?

•	Lokale huspriser, service/skat-forholdet
og andre dimensioner af livskvalitet?
•

Modtageapparat og skabelsen af stærke
miljøer?

•	Lokale bestræbelser på at invitere/modtage
potentielle tilflyttere?
•	Andelen af de hidtidige medarbejdere,
der erstattes med nye?
•

Andet?

