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Handsaming: 
Representanten Arnstein Menes fram mindretalet i formannskapet sitt framlegg til uttale: 

 
Balestrand kommune ser ikkje at det er grunnlag for å slå saman fylkeskommunar på noverande 

tidspunkt. Grunngjeving for dette er mellom anna: 

 Det er ikkje tilført vesentlege nye oppgåver til eit regionalt folkevald nivå.  

 Den geografiske avstanden mellom regional forvaltning og kommunane vil auke dramatisk med 

ein ny tre-fylke Vestlandsregion. Det er viktig at eit regionalt folkevald nivå har kunnskap om og 

god kontakt med kommunenivået, og kommunestrukturen blir, ut frå dei vedtak som er fatta lokalt, 

neppe vesentleg endra i nær framtid. 

 Den framforhandla intensjonsavtalen sikrar ikkje nynorsken sin posisjon som 

administrasjonsspråk i ein eventuell Vestlandsregion. 

 

Kommunestyret røysta alternativt tilråding frå Arnstein Menes og framlagt tilråding frå 

formannskapet. Framlegget frå formannskapet vart vedteke med 10 mot 7 røyster. 

 

 
Vedtak: 

Balestrand kommunestyre støttar opp om intensjonsplanen om samanslåing av Sogn og 

Fjordane, Hordaland og Rogaland fylke til ein felles vestlandsregion med verknad frå 1.1.2020. 

 

Balestrand kommunestyre legg til grunn at Stortinget vedtek og gjennomfører dei premissane 

som er nedfelt i pkt. 10 i intensjonsplanen. 

 

Balestrand kommunestyre meiner det må vera eit absolutt krav at: 

 fylka i sin heilskap inngår i den nye regioneininga,  

 administrasjonsspråket blir nynorsk, 

 fylkesmannsembetet får ei regional inndeling som samsvarar med det nye folkevalde 

regionale nivået sin geografiske struktur og 

 at fylkesmannsembetet skal ha ei desentralisert forvaltning lokalisert i dagens 

fylke med leiing plassert på Leikanger i Sogn og Fjordane. 

 

       Vedteke 10 mot 7. 

 



Postadresse: Besøksadresse: 

Kong Beles veg 20 Kong Beles veg 20 Telefon: 57651206 

6899 BALESTRAND BALESTRAND Telefaks: 57691205 

 


	BEHANDS
	BEHANDE
	VEDTAKS
	VEDTAKE

