
Ja til Akershus – Nei til Viken  1 

Tvangssammenslåingen av Akershus, Buskerud og Østfold var og er en konstruksjon uten folkelig og 2 

demokratisk legitimitet. Vedtaket ble gjort på tross av tre klare vedtak i de tre fylkestingene om å 3 

fortsette på egen kjøl. Flere meningsmålinger har vist stor folkelig motstand mot Viken, og 4 

Senterpartiet store fremgang ved fylkestingsvalget i 2019, var også et kraftig signal fra innbyggerne 5 

om at Viken var og er en svært dårlig løsning.  6 

Akershus Senterparti er derfor tilfreds med at fylkesrådet i sin politiske plattform fra 2019, ønsker å 7 

sende Stortinget en søknad om oppløsning ved et endret stortingsflertall etter valget i 2021. Søknaden 8 

må inneholde et tydelig krav om at Viken skal oppløses og at Akershus, Buskerud og Østfold 9 

gjenopprettes som tre selvstendige fylker.   10 

Frem til oppløsningen av Viken er et faktum, vil Senterpartiet sørge for ansvarlig styring, et godt og 11 

nært tjenestetilbud og utvikling i hele fylket. Samtidig vil vi jobbe for at de tre fylkeskommunene i 12 

minst mulig grad bryter ned gamle strukturer og smeltes sammen. Det påligger et eventuelt nytt 13 

stortingsflertall å sikre nødvendige økonomiske rammer for å gjennomføre gjenopprettelsen av de 14 

gamle fylkene.   15 

Dypt forankret i Senterpartiets samfunnsyn, står folkestyret, der vanlige folk kan påvirke styringen av 16 

sine lokalsamfunn. Vi mener derfor Viken med sine over 1,2 millioner innbyggere, 58 skoler, 5353 17 

kilometer med vei fra Hardangervidda til Halden, er en trussel mot det norske folkestyret. Det store 18 

flertallet av fylkestingsrepresentantene har en vanlig jobb ved siden av vervet, i motsetning til en 19 

stortingsrepresentant. Derfor blir det ikke mulig for de folkevalgte å gjøre en solid nok jobb på 20 

fritiden. Innbyggernes mulighet til å påvirke 87 fylkestingsrepresentantene blir også svært begrenset.  21 

I tillegg er Akershus Senterparti imot Viken og for Akershus av følgende grunner:  22 

• Norge har aldri vært inndelt på denne måten på Østlandet. De tre fylkene er ikke noe naturlig 23 

geografisk og kulturelt fellesskap.   24 

• Sammenslåingen har ikke folkelig støtte. Det er ingen sterke tilhengere av Viken utenom 25 

noen folkevalgte fra regjeringspartiene.  26 

• Når et flertall av partiene (Høyre, FRP, KRF, SP og Rødt) i valglovutvalget mener at Viken er 27 

for stort til å være en demokratisk valgkrets til Stortinget, er det også for stort for fylkesvalg   28 

• Sammenslåingen er byråkratiserende og svært kostbar fordi det må etableres en stor 29 

sentraladministrasjon for å koordinere den økende kompleksiteten.  30 

• Viken er enda en geografisk inndeling av offentlig virksomhet i vårt område. Dette vil 31 

ytterliggere komplisere samarbeidet mellom ulike offentlige virksomheter. Sammenslåingen  32 



vil innebære at frivillige lag og foreninger også må vurdere en slik geografisk inndeling. Det 33 

er unaturlig og kostnadsdrivende.    34 

  35 

Når Senterpartiet når sitt mål om å oppløse Viken, vil vi fortsette arbeidet for å styrke fylkene som et 36 

folkevalgt beslutningsorgan. Senterpartiet vil blant annet skrote Helseforetaksloven og går inn for at 37 

folkevalgte fra fylkestingene sitter i sykehusstyrene. De få oppgavene fylkene har fått i forbindelse 38 

med regionreformen har ikke styrket fylkene som folkevalgt beslutningsorgan, stikk i strid med 39 

regjeringens uttalte mål med reformen. Med nye oppgaver må det følge med nok penger for at jobben 40 

skal gjøres, noe som har vært fraværende i dette tilfellet.   41 

  42 

Akershus Senterparti mener oppløsning av Viken er den viktigste saken i stortingsvalget 2021. Ja til 43 

Akershus – Nei til Viken må derfor være en del av en regjeringserklæring fra en Sp-Ap-basert 44 

regjering.  45 
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