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Interpellasjon nr. 5 (2019)
Trine Borge Johansen (SP) har fremmet følgende interpellasjon til bystyret 19.02.19

I lys av regionreformen og den sterke, folkelige motstanden mot denne mener Drammen
Senterparti at det nødvendig at bystyret fatter et vedtak som fremmer lokaldemokrati og
folkelig forankring. Drammen Sp foreslår derfor at Drammen bystyre stiller seg bak følgende
forslag til vedtak og videresender dette til Stortinget.
Forslag til vedtak:
Til Stortinget:
Drammen bystyre ber Stortinget omgjøre vedtaket om å slå sammen fylkene Akershus,
Buskerud og Østfold til storfylket Viken. Vi viser til at fylkets størrelse ikke samsvarer med andre
fylker, hverken i størrelse eller folketall. Den generelle motstanden i fylkespartiene og
kommunestyrene i den nye regionen er en oppslutning vi stiller oss bak. Drammen bystyre
fraråder derfor denne sammenslåingen.
Drammen bystyre mener Stortinget har fattet sitt vedtak om tvangssammenslåing på sviktende
grunnlag. Drammen bystyre mener etableringen av storfylket Viken vil øke avstanden mellom
kommune og fylkeskommune, noe som vil være klart negativt for samtlige kommuner.
Bystyret mener at den fylkesstrukturen som nå legges, der en rekke av de nye fylkene er om lag
like store som Østfold og Buskerud er i dag, og mindre enn halvparten så store som Akershus,
viser at det ikke er nødvendig med en slik storregion for å overføre viktige oppgaver fra staten.
Vi ber derfor om at sammenslåingen av fylkene til et nytt Viken ikke settes i verk.
Svar:
Bystyret behandlet i sitt møte 21.06.16 saken «Regionreformen – Buskerud som del av en ny
folkevalgt region.». Bakgrunnen for saken var stortingsmelding 22 (2015-2016) «Nye folkevalgte
regioner – rolle, struktur og oppgaver» og henvendelse fra Buskerud fylkeskommune om ønsket
regional tilknytning. Et enstemmig bystyre vedtok bl.a. «Drammen kommune støtter
regjeringens mål om at fylkene slås sammen til færre og større regioner. Drammen kommune
mener en region bestående av Østfold, Buskerud og Akershus i størst grad vil bidra til å løse de
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felles utfordringene som kommunene rundt Oslo har, med hensyn til samferdsel,
næringsutvikling og arealplanlegging.».
Regionreformen ble vedtatt av Stortinget 8. juni 2017. Ny fylkesinndeling iverksettes fra 1.
januar 2020.
Det kan være ulikt syn på hensiktsmessigheten av regioner, men det blir feil å motarbeide
Stortingets vedtak. I regi av fellesnemnda er det igangsatt et arbeid for samarbeid og
posisjonering av Nye Drammen (P3 Regional posisjon) som bl.a. også ser på Nye Drammens
forhold til Viken.
Ordførers forslag til vedtak:
Bystyret finner det ikke naturlig å ta opp regionreformen i denne omgang.
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