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Kommune/Fylkeskommune
Arbeidstakerorganisasjon
Annen organisasjon/bedrift
Privatperson
Annet

Hvem er du?

Sivert Aarflot
Fornavn/Etternavn

Adresse

Postnr/sted

E-post

Telefonnummer

Fylkeskommunen har i mine øyne lenge vært tjenestetilbyder av tannhelsetjenester og samferdsel.
Som privatperson har jeg ellers veldig liten bruksnytte av fylket. Selv om jeg vet at det omfatter mye
mer, som feks. regional planlegger, stønadsordninger osv

På hvilken måte kan fylkeskommunen bidra med støtte til din kommune/organisasjon/bedrift/deg som privatperson?

Viken har i liten grad påvirket meg positivt eller negativt. Men i min oppfatning har jeg opplevd positiv
utvikling i forhold til tidligere Buskerud. Selvom Buskerud ga det jeg forventet (med unntak av
samferdsel) opplever jeg det nye fylket som mer seriøst, mer kompetent og mer profesjonelt

Har Viken fylkeskommunen som partner for deg/dere styrket eller svekket seg som samarbeidspartner og som bidragsyter til å løse felles
problemstillinger? Svar på vegne av din kommune/organisasjon/bedrift/eller deg selv.

Jeg tror en oppdeling av fylket er lite gjennomtenkt og idealisert ønsketenking som bygger på kun
prinsipp. Etter å ha lest den administrative konsekvensutredningsrapporten ser det ut som en

Hva vil konsekvensene for tjenesteyting og samfunnsutvikling være for deg/dere ved en fylkesdeling? Svar på vegne av din kommune/organisasjon
/bedrift/eller deg selv.

Høring om deling av Viken (v. 36) - VIK200-1224622
1 / 2



Spørsmål 4

Spørsmål 5

Generelle kommentarer

Vedlegg
Vedlegg

splittelse av Viken blir et pengesluk som uten skam kaster bort samfunnets ressurser på et fasade-
problem. Fylkesrådet innstilling på å dele Viken FØR rapporten ble lagt fram er forkastelig, ulegitimt
og flaut. Politikere fremmer et forslag basert på ren ideologi og bortkaster alle faktagrunnlag. Ifølge
rapporten som sier om lag 400 millioner kroner trengs for å dele fylket, er en så stor mengde penger
som kan brukes til så enormt mange samfunnsfremmende formål. Rapporten legger frem at nye
Buskerud og Østfold vil etter et par år gå i underskudd og må begge spare opp til 290 millioner kroner
årlig for å opprettholde et balansert driftsresultat. Noe som selvfølgelig går utover tjenestetilbudet til
innbyggere. Jeg vil igjen presisere hvor lite gjennomtenkt innstillingen er og hvor lite basert på realitet
den er.

Som nevnt i forrige spørsmål tror jeg en deling av kommunen vil få en betydelig negativ utvikling for
tjenesteytingen og samfunnsutviklingen. Det er snakk om mange hundre millioner i tapte ressurser og
igjen flere hundre millioner kroner som må kuttes per år etter delingen igjen.

Hva vil konsekvensene for tjenesteyting og samfunnsutvikling være for deg/dere dersom Viken opprettholdes? Svar på vegne av din
kommune/organisasjon/bedrift/eller deg selv.

Spørsmålet om et mindre fylke er bedre enn et større er irrelevant spørsmål som er lagt opp til at
mindre enheter skal appellere nærhet for folk. Dette er aktuelt med tanke på kommuner, men ikke
fylker. Fylket har mange driftsfunksjoner innenfor helse, utdanning og samferdsel og det er her det
daglige tjenesteyting flest legger merke til. Et mindre fylke vil ikke se mine problemer bedre enn en
storfylke, personlig opplevde jeg aldri Buskerud som noe mer observant på meg som enkeltperson
enn Viken. Viken er kanskje stort men jeg opplever ikke at tjenestetilbudet er mindre relevant for meg
og område jeg kommer fra.

Vil Viken fylkeskommune ha potensiale til å bidra til at du/dere får bedre støtte, eller vil et mindre fylke kunne bistå deg/dere på en bedre måte? Svar på
vegne av din kommune/organisasjon/bedrift/eller deg selv.

Det er vanskelig allerede å komme i kontakt fylket og deres politikere og det har det vært siden før
Viken. Men jeg opplever som at politikere bruker Viken-drama som en måte å tjene velgere. Noe som
er helt forkastelig med tanke på prislappen som henger på. Den alminnelige borger kommer ikke til å
lese administrasjonsrapporten men hører heller lett på fylkets politikere som mener at mindre nære
fylker betyr bedre fylker. Jeg håper fylkestinget tar fakta og de reelle konsekvensen KRAFTIG i
betrakting når de fatter vedtak og ser heller på mulighetene Viken kan få til. Viken er kanskje et større
fylke med mange flere beboere, men fylket blir tatt mer seriøst av nasjonale myndigheter,
institusjoner, de har en mer robust økonomi, bedre tverrfaglighet, større kompetanse, bedre
effektivisert drift og mye mer. Alt som de små mindre fylkene kan, kan Viken selvfølgelig også få til,
men alt Viken kan er umulig for Buskerud, Østfold og Akershus.

Generelle eller øvrige kommentarer

Ingen vedlegg er lagt til
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