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34. ukeslutt: Det norske demokratiet under press?
Fylkespartileder i Akershus – Ole Kristian Fiksdal

Ett av hovedtemaene den siste uken har vært Finnmarks «nei» til videre
deltakelse i arbeidet med regionsreformen. I strid med lovlig fattede vedtak i
Stortinget, setter de seg på gjerdet og venter på at et nytt flertall kanskje kan
komme til en annen konklusjon.
Det som har skjedd, er
unikt samtidig som det er
oppsiktsvekkende. At et
fylke nekter å følge opp
Stortingets vedtak på
denne måten, har ikke
skjedd
tidligere.
Oppsiktsvekkende er det
også at partilederne
Støre (Ap) og Slagsvold Vedum
(Sp) går ut og støtter aksjonen. Ja
nærmest tiljubler den. Skulle
Finnmark med Ap og Sp som
klakører få gjennomslag for sine
protester, vil det måtte danne
presedens som på sikt kan få
uoversiktlige konsekvenser. Ikke
bare når det gjelder forholdet
mellom Storting og fylker, men for
hele den demokratiske troverdigheten.
Om slik politisk ulydighet «legaliseres», vil det
også få en rekke praktiske konsekvenser. I
denne saken ser vi nå blant annet at også
deler av det nye storfylket Viken kan tenke
seg omkamp. Får den ene gjennomslag, ja da
må også andre få det! Også her vil det være
lett å grave fram argumenter som kan støtte
opp under kravet om at fylkene står seg best
alene. Fra tidlig i reformfasen vet vi at også
Østfold og Buskerud var skeptiske. En annen
praktisk konsekvens vil nok også bli at ingen
etter dette vil tore å ta fatt i store og ofte
nødvendige reformer av frykt for å måtte gå
på en smell i sluttfasen.

Pensjonistpartiet
er
prinsipielt mot fylker som
eget
forvaltningsnivå.
Samfunnsutviklingen gjør
imidlertid at vi selvsagt er
åpne for å vurdere forslag
som rettferdiggjør dette
nivået. I denne saken har
vi ikke fått de gode
grunnene som skulle tilsi at vi
endret syn, nemlig at Buskerud,
Østfold og Akershus er en
mastodont som vi ikke ønsker oss.
Da saken ble vedtatt av Stortinget
for andre gang i juni 2017, regnet vi
imidlertid med at saken var avgjort
og innrettet oss etter det. Blant
annet er vi i gang med å danne et
PP-Viken som skal kjempe for
plass(er) i Viken fylkesting. Derfor er vi rimelig
spente på hva resultatet av den pågående
striden blir.
Skulle Finnmark få medhold, er det åpnet for
at får en et vedtak mot seg som en ikke liker,
ja da kan du bare nekte å følge dem.
Og da er dette blitt et prinsipp som også må
gjelde kommunenes forhold til vedtak fattet i
fylkestingene.
Ja herr partileder Støre og partileder
Slagsvold Vedum; hva vil dere si når dere
kommer i lignende situasjon i andre
sammenhenger?
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