
Høyringsfråsegn: Fylkesreforma på Vestlandet
Eg vil med dette nytta høvet til å gjeva mi fråsegn om planane om eit sams vestlandsfylke.

Fylke, ikkje region
Det minst viktige fyrst: Vert fylka slegne saman, bør det nye fylket verta kalla eit fylke og ikkje ein
region. Som Noregs Mållag skreiv i Bergens Tidende 05.09.2016:

««Fylke» har fungert godt i det norske språket i godt over tusen år. Alle forstår kva det er. Det
er ingen grunn til å endre på namnet sjølv om ein endrar på grensene.»

Sogn og Fjordane bør stå ved lag
Eg meiner Sogn og Fjordane fylke bør stå ved lag som eige fylke, og at avtala som ligg føre bør
avvisast. Fylket leverer tenester i landstoppen, har nokre av dei beste skulane i landet og har ein
nærleik til innbyggjarar som er vel verd å taka vare på. Om me går inn i ein sams region med
Hordaland og Rogaland, fryktar eg at skulane og dei andre tenestene fylket gjev innbyggjarane i Sogn
og Fjordane kan få lægre kvalitet og verta sentralisert vekk. Ressursar som i dag vert nytta på å gjeva
innbyggjarane i heimfylket mitt ein best mogleg kvardag, kan verta omprioritert til dei større stadane i
ein region dominert av Stavanger og Bergen.

Eit fylke er eit sett av kompromiss, og i vårt tilfelle eit sett av kompromiss mellom kommunane,
innbyggjarane og bygdene i Nordfjord, Sunnfjord og Sogn. Eg meiner at eit fylke som vårt på mange
vis er ideelt: Kommunane i fylket er i stort mon like einannan kulturelt, språkleg og i næringsvegen.
Sjølv om Sogn og Fjordane fylke har sine veikskapar, og slett ikkje er perfekt, er dette ei eining der
innbyggjarane har sams interesser og sams utgangspunkt.

Folk frå Breim, Bremanger og Balestrand har meir sams enn dei har med folk frå Bergen og Bryne.
Har det noko å seia for politikken? Eg trur det, og eg trur det er mykje av grunnen til at fylket vårt
fungerer so godt som i dag: Me har noko til felles. I fylke som Oppland finn me store skilnader både i
stadstorleik og kultur frå vesle Lom til store Lillehammer. Eg trur dei store stadane tener mest på
dette, og det er det eg fryktar skal skje i Vestlandsfylket.

Eg meiner at mindre og meir oversynlege strukturar som Sogn og Fjordane gjev innbyggjarane betre
høve og mindre motstand mot å organisere seg og påverka politikken. Det er lettare å kasta seg ut i
demokratiet om du kjenner nokon som representerer deg, eller i minsto kjenner nokon som kjenner
nokon som representerer deg. Folkestyre og engasjerte innbyggjarar kjem ikkje av seg sjølv, og her har
storleiken noko å seia.

Eit vestlandsfylke utan nynorsk er uaktuelt
Det kan henda fleirtalet i fylkestinget kjem fram til ein annan konklusjon og det kan henda Stortinget
gjennomfører ei samanslåing med tvang. Då er det avgjerande viktig at fylket krev at det nye
storfylket skal ha nynorsk som administrasjonsspråk. Dessutan må staten nytta nynorsk i
kommunikasjon med regionen.

Det viktigaste argumentet for dette er ikkje det fylka sjølv nemner i teksten, identitet, men
makttilhøvet mellom nynorsk og bokmål i det norske samfunnet. Enn so lengje er nynorsk mindre enn
bokmål i Noreg, og då er det på sin plass at Vestlandsfylket lyftar det nynorske språket og nyttar det
lokalt, regionalt og nasjonalt. Arbeidsplassane i eit slikt fylke må vera fordelt slik at det kjem
høgkompetansearbeidsplassar i Sogn og Fjordane og dei andre nynorskområda.



Om vestlandsfylket gjer dette, kan det vera eit argument for storfylket: Eit stort nynorskfylke som tek
vare på det nynorske skriftspråket vil stø det nynorskbrukande mindretalet nasjonalt. Dessutan vil
nynorskbrukarane i Rogaland få sjå meir av språket sitt i bruk, noko som kan vera med på å stogga
språkskiftet i randsonene og gjeva oss fleire og stoltare nynorskbrukarar. Framlegget til språkreglar
som Nynorsk forum har presentert tek dessutan omsyn til rettane til bokmålsbrukarane. For fleire gode
argument for at eit eventuelt storfylke skal vera eit nynorskfylke, syner eg til høyringsvara frå Noregs
Mållag, Nynorsk Forum, Nynorsk kultursentrum og Norsk Målungdom.

Oppsummert:
- Sogn og Fjordane bør stå ved lag som eige fylke
- Viss det ikkje er mogleg, bør det nye fylket heita fylke og ikkje region
- Eit eventuelt storfylke skal ha nynorsk som adminsistrasjonsmål og tenestemål
- Arbeidsplassane i eit slikt fylke må vera fordelt slik at det kjem høgkompetansearbeidsplassar i Sogn
og Fjordane og dei andre nynorskområda
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