Borgmesteren

Lars Løkke Rasmussen
Mette Frederiksen
Kristian Thulesen Dahl
Pernille Skipper
Anders Samuelsen
Uffe Elbæk
Morten Østergaard
Pia Olsen Dyhr
Søren Pape Poulsen

Direkte tlf.: 2124 4089
Mail: hfr@toender.dk

03-04-2017

Med kopi til:
Skatteminister Karsten Lauritzen
Medlemmer af skatteudvalget

Placering af nye arbejdspladser hos SKAT i Tønder

Kære partiledere
Hermed fremsendes tilkendegivelse fra de store erhvervsvirksomheder i Tønder Kommune.
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Med kopi til:
Skatteminister Karsten Lauritzen
Medlemmer af skatteudvalget

Kære partiledere
Som repræsentanter for lokale erhvervsvirksomheder ønsker vi med denne henvendelse at udtrykke vores fulde opbakning til Tønder Kommunes indsats for at tiltrække nye skattearbejdspladser til Tønder.
Flere statslige arbejdspladser i området vil nemlig skabe en synergi, som kan styrke og forbedre erhvervslivets fortsatte vækst og udvikling.
Som erhvervsvirksomheder i Tønder Kommune har vi generelt gode rammevilkår. Disse vilkår
kan blive endnu bedre, hvis rekrutteringen af kvalificeret arbejdskraft optimeres.
Flere og flere af de kandidater, vi ønsker at rekruttere, satser på langsigtet karriereplanlægning. De har ikke udelukkende fokus på et konkret job, men ser også på mulighederne for det
næste job i et karriereforløb.
Virksomhederne i området har et tæt samarbejde og er generelt meget optaget af at sikre et
dynamisk og fleksibelt arbejdsmarked, hvor de ansatte har gode muligheder for at veksle mellem forskellige jobtyper som led i karriereforløbet.
Sammen med de offentlige virksomheder repræsenterer vi en bred vifte af kompetencer og
muligheder, som er med til at fremme et attraktivt arbejdsmarked. Og ved at placere flere offentlige arbejdspladser i området kan staten på afgørende vis bidrage til at gøre arbejdsmarkedet endnu mere attraktivt.
Et attraktivt og stabilt arbejdsmarked er en grundforudsætning for, at vi kan videreføre den
vækst og udvikling, som hele vores område er afhængig af.
Derfor bakker vi helhjertet op om Tønder Kommunes ønske om at komme i betragtning, når
SKAT skal styrkes og opgraderes med flere arbejdspladser, evt. med placering af en af de nye
styrelser i Tønder.
Tønder Kommune har selv redegjort for forholdene vedrørende kapaciteten i Tønder både i relation til den fysiske placering i kaserneområdet og den tilgængelige arbejdskraft i regionen. Vi
ønsker navnlig at fremhæve den entydige regionale opbakning, der allerede er kommet til udtryk. Nabokommunerne fra Varde, Esbjerg og Fanø i den nord vestlige del og Haderslev, Aabenraa og Sønderborg i den sydøstlige del peger alle på Tønder, og det samme gør erhvervsfremmesamarbejdet UdviklingsRåd Sønderjylland.
Som lokale virksomheder tilslutter vi os dette sammenhold og vil gerne så kraftigt som muligt
understrege den store betydning, flere statslige arbejdspladser i Tønder vil have for udviklingen i hele landsdelen.
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I landsdelen samarbejder vi om rekruttering, ægtefællejob og karrierer for vores medarbejdere, og vi er naturligvis parat til at inddrage en statslig styrelse i dette samarbejde. For tilflyttere til det sønderjyske erhvervsliv skal der være gode jobmuligheder for ægtefællen, og for
landsdelens arbejdsstyrke skal det næste job i karriereplanlægningen være til rådighed - gerne
med mulighed for at øge mobiliteten mellem de offentlige og private arbejdspladser.
Vi står naturligvis til rådighed for en uddybning af ovenstående, og vi ser frem til den styrkelse, en placering af flere statslige arbejdspladser kan medføre for det sønderjyske og sydvestjyske erhvervsliv.
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