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Vedlegg:  

Vestlandsregionen må vere nynorsk 

Dei tre fylkeskommunane Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane har no sendt på høyring 
intensjonsplanen som skal danna grunnlag for ein eventuell vestlandsregion. 
Eg vil i samband med høyringa kome med synspunkt. 
  
Vestlandets nasjonale rolle for språkleg jamstilling. 
Om den nye Vestlandsregionen ikkje gjer vedtak om nynorsk, vil det berre vere i Møre og 
Romsdal nivået mellom stat og kommune vert administrert på nynorsk. Det vil vere eit stort 
tap for statusen til nynorsk om han nesten vert utradert som offisielt språk på regionnivå.  
  
Nasjonalt representerer nynorsken eit språkleg mindretal. Dei som skriv bokmål, ser språket 
sitt rundt seg heile tida, medan dei som skriv nynorsk, ofte må leite for å i det heile finne 
språket sitt i media, i bøker og på internett. Utan språklege retningsliner vinn det største 
språket. Det er røynslene frå både kommunar, fylkeskommunar og statlege verksemder. 
  
Eg vil hevde at vedtak angåande administrasjonsmål for Vestlandsregionen vil stå som eit 
avgjerande val for den langsiktige framtida til nynorsk i landet vårt. Dette må 
beslutningstakarane ta inn over seg. 
  
  
Identiteten til den nye Vestlandsregionen 

Ved å slå saman Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane til ein region er det behov for 
identitetskapande verkjemiddel. Kven er vi? Kva skil oss frå andre fylker? Kva er vår kultur og 
tradisjon? Kva ansvar tar vi? 

Industri, fiske, landbruk, naturressursar, og turistdestinasjonar vil ikkje gje oss ein særskild 
felles identitet.  
Det vil vere eit modig val, og eit framtidsretta val, å vere tydelege på at vi vestlendingar 
representerar nynorsk. Eit val vi fort kan vere aleine om i framtida. Då har vi verkjeleg noko 
som skil oss frå andre fylker og som gjev oss ein særskild felles identitet og eit nasjonalt 
ansvar.  
  
I intensjonsavtalen blir det med rette slått fast at «nynorsk har vore, og er ein viktig felles 
identitetsbyggar». Dette gjeld for både Vestlandet og andre landsdelar. Det nynorske 
tyngdepunktet ligg i Vestlandsregionen. At nynorskbrukarane tidleg danna fleire regionale 
tyngdepunkt i landet, var ein nødvendig føresetnad for at jamstellinga kunne bli meir enn 
ord. Enno er det likevel langt fram til ei reell jamstelling, og Vestlandet er den einaste 
landsdelen med eit nynorsk tyngdepunkt. Det har ringverknader for heile landet, og det 
forpliktar. Seks av ti nynorskkommunar i Noreg ligg i den nye regionen. Sju av ti 
nynorskelevar i grunnskulen bur i dei tre fylka, det same gjer sju av ti avgangselevar i 
vidaregåande skule. 
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