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Avsender
Hvem er du?

Kommune/Fylkeskommune
Arbeidstakerorganisasjon
Annen organisasjon/bedrift
Privatperson
Annet

Privatperson
Fornavn/Etternavn

Bjørn Berg
Adresse

Postnr/sted

E-post

Telefonnummer

Spørsmål 1
På hvilken måte kan fylkeskommunen bidra med støtte til din kommune/organisasjon/bedrift/deg som privatperson?

Den beste måten fylkeskommunen kan bidra med støtte, er å fortsette tradisjonen med
tvangssammenslåing og oppløsning. Forandring fryder jo, og man unngår at folk blir trøtte og leie av
"den samma gamle fylkeskommunen". Denne moralske støtten er den meste man kan håpe på fra
fylkeskommunen.
Spørsmål 2
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.

Politikere og media har vært forbilledlige med å unngå å kommunisere ut til befolkningen hva
fylkeskommunens oppgaver egentlig er, og hvorfor tvangssammenslåingen var viktig i
utgangspunktet. Det viktigste i ethvert partnerskap er å bli holdt i skyggen, uten noen reell mulighet
for innsyn i hva som egentlig foregår. Kun på den måten kan man ikke vite hva man har rotet seg opp
i. Videre har fylkeskommunen, særlig fra og med tvangssammenslåingen, bidratt med en rekke
avisartikler og lokalt engasjement. Forutsatt at "felles problemstillinger" er at avisene ikke har noe å
skrive om, synes jeg fylkeskommunen løser dette brilliant.
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Spørsmål 3
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.

Det fine med at Viken igjen deles, er at det betyr at en halv milliard av våre skattekroner brukes opp
på nok en meningsfull handling fra det offentliges side. Denne pengebruken hadde vært umulig om
ikke Akershus, Buskerud og Østfold ble tvangssammenslått til Viken for 336 millioner i
utgangspunktet. Jeg er derfor veldig takknemlig for tvangssammenslåingen, samtidig som jeg ønsker
en oppdeling velkommen. Det er nok av snyltere, som flyktninger og navere, som mener de har rett
på gratispenger fra statskassen. De har antageligvis rett i at de skal ha penger, og da er det jo flott at
statens pengebinge er tom på grunn av politikernes fylkeskommunale håndbak.
Spørsmål 4
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.

Det vil være det reneste vanvidd dersom Viken opprettholdes. Tenk på all sysselsettingen som må til
for å gjennomføre en deling! Det er jo ikke tilstrekkelig å bare trekke av et Viken-plaster og forholde
seg til arret under. Man må legge en ny Akershus, Buskerud og Østfold-bandasje oppå plasteret. Nye
logoer, nye slagord, nye våpenskjold - her er det stort rom for fornyelse, som gjør at
konsulentbransjen går gode tider i møte. En halv milliard kroner vil komme godt med i en bransje som
også ellers går meget bra. Jeg jobber dessverre ikke i konsulentbransjen selv per nå, men dere må
gjerne engasjere meg for å formulere nye visjoner. Vikens nåværende visjon er "Viken viser vei". Her
er en gratisprøve - hva med: "Akershus - Endelig uten Moss!"? Ta kontakt på bjrn.berg@gmail.com
dersom mine tjenester er interessante.
Spørsmål 5
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.

Et mindre fylke vil jo åpenbart være å foretrekke. Av og til, kanskje med 100-150 års intervaller, må
man ut i terrenget for å påvise hvor fylkesgrensen faktisk går. Dette er, som alle vet, en skikkelig
drittjobb for de lavlønte, men selv for dem er det tillatt å vise medynk. I tilfelle det skulle være en av
MINE etterfølgere som faller utenfor systemet, og som må ta til takke med å være grensepåviser for
fylkeskommunen en gang i fremtiden, unner jeg ikke vedkommende å tråkke rundt hele Viken på
nesten 25.000 kvadratkilometer. Da får det holde med Akershus' knappe 5.000 kvadratkilometer. Det
vil, sånn jeg ser det, være den beste støtten fylkeskommunen kan gi meg.
Generelle kommentarer
Generelle eller øvrige kommentarer

Jeg er målløs av beundring for politikerne, som uten skrupler klarer å bruke nesten en hel milliard
kroner på å først tvangssammenslå, og deretter oppløse, fylket som i dag er Viken. Med litt innsats, er
jeg sikker på at dere klarer å runde milliarden samlet sett. Det fortjener vi!
Noen synes sikkert sammenslåing og oppdeling er våsete symbolpolitikk som nører oppunder
politikerforakten. Jeg, derimot, mener det er helt avgjørende at også politikerne har konkurranser om
hvem som kan urinere lengst. Mens vi innbyggere kan danse i pisset, kan direktører og høytansatte
byråkrater i fylkeskommunen vasse i lønnsøkninger.
Det er allment kjent at den videregående skolen har for gode lærere. Analfabetisme hører jeg bare
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om at finnes i andre land.
Den offentlige tannhelsen er det lite å utsette på. Det er lenge siden jeg så noen med "britiske tenner"
etter behandling hos det offentlige.
Det bygges så mange fritidsparker og idrettsanlegg i mitt distrikt at man skulle tro folk ikke hadde en
jobb å bruke fritiden sin på!
At kulturminner forvaltes godt, er Oslo et godt eksempel på, da de valgte å plassere hele Munchsamlingen i verdens dyreste stabel av autovern.
Når det gjelder miljøforvaltning: Om du ser bort fra storutbygging i strandsonen, nitrogendumping og
økt båttrafikk, når hørte du egentlig sist noe negativt om den vakre Oslofjorden som spjærer
Viken/Akershus?
Dette er klassiske oppgaver for en fylkeskommune, som fylkeskommunen åpenbart skjøtter godt. Det
kan bare bety at fylkeskommunen har for mye penger mellom hendene. Vi vet alle at det dummeste
man da kan gjøre, er å senke skattene til et fornuftig nivå. Det er mye mer virkningsfullt å gi
fylkeskommunen sisyfosarbeid.
Jeg vil heller at Viken oppløses, enn å se de pengene og ressursene en oppløsing krever bli sløst bort
på meningsfulle prosjekter til det gode for befolkningen!
Vedlegg
Vedlegg
Vær så snill å løse opp Viken-kattepusen.jpg
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