
Viken skal oppløses! 1 

 Tvangssammenslåingen av Akershus, Buskerud og Østfold til Viken, er et skrekkeksempel 2 

på regjeringens hensynsløse sentraliseringspolitikk. Sammenslåingen har heller ikke 3 

legitimitet i befolkningen og skal oppløses ved første mulighet. Premisset for regionreformen 4 

var at fylkene skulle få overført store omfattende oppgaver. Det har ikke skjedd utenom noe 5 

få symbolsaker som også er underfinansiert. Akershus  Senterparti mener at 6 

fylkeskommunene kan favne betydelig større oppgaver på vegne av fellesskapet også når de 7 

opprinnelige fylkene gjenoppstår. 8 

 9 

Senterpartiet er derfor tilfreds med at det politiske flertallet i Viken ønsker å sende Stortinget 10 

en søknad om oppløsning ved et endret stortingsflertall etter stortingsvalget i 2021. 11 

Frem til oppløsningen av Viken er et faktum, vi sørge for ansvarlig styring, et godt og nært 12 

tjenestetilbud og utvikling i hele fylket. Samtidig vil vi jobbe for at de tre fylkeskommunene i 13 

minst mulig grad bryter ned gamle strukturer og smeltes sammen. Klarer vi å unngå dette, vil 14 

det bli effektivt og relativt rimelig å gjenoprette deg gamle fylkene. Vi vil allikevel presisere 15 

at det påligger et eventuelt nytt stortingsflertall å sikre nødvendige økonomiske rammer for å 16 

gjennomføre gjenopprettelsen av de gamle fylkene.  17 

Opprettelsen av Viken har gjort et stort innhogg i de tre gamle fylkeskommunenes økonomi. I 18 

tillegg må man påregne omstillingskostnader i ukjent størrelse de neste årene. Regjeringens 19 

nye inntektssystem for fylkeskommunene, bidrar også til at Viken fylkeskommunes 20 

økonomiske handlingsrom er sterkt begrenset. Beregninger i økonomiplanen for 2021-2023, 21 

viser at utgiftene overstiger inntektene et sted mellom 100 og 400 millioner. Vi vil 22 

ettertrykkelig påpeke at ansvaret for dette påligger regjeringen. Situasjonen er lik i de fleste 23 

andre fylkeskommuner, og er et vitnesbyrd på at regjeringen egentlig ikke ønsker at 24 

regionreformen skal lykkes. Det viser også mangelen på nye oppgaver.  25 

Frp vil ikke støtte oppløsningen av Viken fylkeskommune. Her har de avslørt sitt sanne 26 

ansikt. Frp var medansvarlig for å gjennomføre tvangssammenslåingen som har kostet minst 27 

250 mill.kr bare i Viken.  28 

Når eventuelle kutt og omstruktureringer skal gjøres for å få budsjettet i balanse, vil vi 29 

påpeke viktigheten av å skjerme primæroppgavene til fylkeskommunen innen utdanning, 30 

samferdsel og tannhelse. Særlig gjelder det å sikre struktur og finansiering av tilbud og tiltak i 31 

distriktene. Gjeldene struktur innen opplæringstilbud og tannhelse må ligge fast. I tillegg må 32 

jobben med å redusere etterslepet på fylkesveier, med mål om ti tonn akseltrykk, svart asfalt 33 

på alle fylkesveier og fiberutbygging fortsette.  34 

 Når fylkene blir større, blir menneskene mindre. Senterpartiet skal derimot sørge for at alle 35 

som ønsker å bli hørt skal bli det de årene Viken eksisterer. Vi skal være en vaktbikkje for 36 

folk i hele fylket, særlig de som bor i distriktene.  37 

Senterpartiet stadfester derfor tidligere vedtak om at Viken skal oppløses. Dette blir vår 38 

hovedsak ved Stortingsvalget i 2021. 39 

 40 

http://mill.kr/

