
Høring om deling av Viken
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ReferanseID VIK200-1217901

Kommune/Fylkeskommune
Arbeidstakerorganisasjon
Annen organisasjon/bedrift
Privatperson
Annet

Hvem er du?

Roar Teige
Fornavn/Etternavn

Adresse

Postnr/sted

E-post

Telefonnummer

En fylkeskommune kan i liten grad bidra med støtte til privatpersoner i dag. Få privatpersoner har
antagelig et lite behov for støtte fra en fylkeskommune. Vi vet lite om dette. Generelt sett har det vært
lite fokus på hva en fylkeskommune er for privatpersoner, og hva fylkeskommunen kan gjøre for deg.

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

Som privatperson har Viken verken styrket eller svekket meg som privatperson.

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.

Som privatperson vil det være for meg få eller ingen fordeler ved en fylkesdeling.

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.
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Spørsmål 5

Generelle kommentarer

Vedlegg
Vedlegg

Det vil være få eller ingen konsekvenser for meg som privatperson hvis Viken opprettholdes.

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.

Viken eller Akershus vil ikke bidra til at jeg som privatperson får det bedre eller verre. Folk flest, tror
jeg, forholder seg oftest til kommunen man bor i.

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.

Som privatperson fremstår det for meg merkelig at man faktisk planlegger å bruke nær en halv
milliard kroner på ren symbol og reverseringspolitikk. Jeg mener det vil være viktig å besvare
følgende spørsmål på en ryddig måte.

1) Hvilke behov har privatpersoner til fylkeskommunen, og hva kan fylkeskommunen løse for
privatpersoner?
2) Hva slags kompetanse har vi opparbeidet oss i Viken i dag, og hva slags kompetanse mister hvert
enkelt fylke ved en oppløsning?
3) Hvilken vekt legger politikerne på de ansatte i fylkeskommunen i dag? Hva mener de som jobber i
fylkeskommunen om en omstilling som går så raskt?
4) Og hvilke konsekvenser kan dette få for fylkeskommunen? Vil flere takke for seg, fordi de ikke
orker å stå i dette lenger?
5) Hva mener fagforeningene er viktigst?
6) Hvilke garantier har vi for at Finansdepartementet faktisk tar deler av regningen, og nøyaktig hvor
stor del av regningen tar de? Regjeringen har i dag ikke flertall, og det finnes alt flere eksempler på at
løfter ikke blir holdt. Eksempler på dette er bevaringen av Ullevål sykehus, hvordan reverseringen
egentlig skulle skje og Andøya
7) Kunne pengene dette koster vært brukt på andre ting? Som feks en strategi på hvordan man skal
minske bestanden av villsvin i Viken, rehabilitere og utvide videregående skoler og andre viktige
saker fylkeskommunen har ansvar for.
8) Estimatet på en halv millard kroner. Inkluderer det også alle kostnader som er brukt med tanke på
Viken til nå? Feks arkitektkonkurranser knyttet til nytt bygg i Sandvika, innkjøp av nye mobiltelefoner,
nye kontorer o.l.
9) Hvis ikke: Hva er de egentlige totale kostnadene for en oppløsning av Viken?
10) Hvilke konsekvenser får alle politiske vedtak som er fattet i Viken frem til nå for de nye fylkene?
Hva er blitt lovet til kommuner og andre, og hva står i fare for å bli opphevet som følge av en
reversering?
11) En artikkel av Dag Otter Johansen i dagens Budstikka (17.12.2021) peker på at Akershus vil klare
seg bra ved en oppløsning, men at Østfold og Buskerud står i fare for store budsjettunderskudd. Hva
er Viken sin kommentar til dette, og igjen, hvordan kan de være sikre på at regjeringen vil bidra
økonomisk?

Generelle eller øvrige kommentarer

Ingen vedlegg er lagt til
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