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Målform i den påtenkte Vestlandsregionen 

 

I intensjonsplanen for å slå saman Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane står det: 

 

Vestlandsregionen skal bidra til å bygge ein sterkare felles kultur og identitet på tvers 

av dagens fylkesgrenser, utan at dette går ut over innbyggarane sin identitet til 

lokalsamfunna dei bur i. 

 

Det finst neppe ein sterkare felles, identitetsskapande kulturberar på Vestlandet enn nynorsk.  

Dette står òg i intensjonsplanen: 

 Nynorsk har vore, og er, ein viktig felles identitetsbyggar. 

  

Eit klart fleirtal av kommunane i dei tre fylka har nynorsk som administrasjonsspråk.  67 

kommunar nyttar nynorsk, tre bokmål.  15 er språknøytrale.  Ikkje noko område i landet har så 

mange elevar i grunnskulen med nynorsk som hovudmål.  Hordaland har flest, vel 24 100 

med nynorsk og 38 600 med bokmål.  I Rogaland nyttar 14 200 nynorsk og 46 200 bokmål.  

Sogn og Fjordane har 13 600 elevar som skriv nynorsk og 300 med bokmål. (Tala er avrunda 

til næraste heile hundre.) 

 

Presset mot nynorsk kjem utanfrå og ovanfrå – frå byane og frå styrande organ, næringslivet 

og dominansen av bokmål i dei fleste media.  På den andre sida ser vi at nynorsk i langt større 

grad enn for nokre tiår sidan er akseptert som fullverdig språk av folk som snakkar og skriv 

bokmål.  Det har truleg aldri vore så mykje nynorsk i media som i dag.  Nynorsk er ikkje ei 

plage for dei som les og høyrer denne målforma, men som nyttar bokmål sjølve.  Vi ser over 
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heile Europa ei veksande interesse for det rotekte og eigenarta.  Minoritetskulturar møter 

likevel over alt ei usikker framtid, og uvissa stig dersom presset utanfrå aukar. 

 

Dersom Vestlandsregionen vert ein realitet med bokmål som administrasjonsspråk, eller 

dersom regionen skal vere nøytral til målforma, vil presset mot nynorsk auke.  

Vestlandsregionen vert ein stor leverandør av skriven tekst som mange vil lese.  Mange 

byråkratar som skriv nynorsk, har lenge hatt vanskar med ordvalet når dei nyttar kjelder med 

fagsjargong på bokmål.  Dette problemet vil auke dersom det meste frå Vestlandsregionen 

kjem på bokmål.  Det vil gjere det vanskelegare for kommunale organ å formulere seg på 

nynorsk.   

 

Dersom ein identitetsberande kultur vert veikare, vil identiteten òg verte det.  Slikt går ut over 

trivsel og velvære, og ikkje noko anna tiltak kan kompensere dette tapet.   

 

Under utviklinga av vår sivilisasjon har mange minoritetar fått større rettar av fleirtalet, ut får 

innsikt om at for individ kan identitetstap vere alvorleg, og for ei gruppe vil det gå ut over 

samhald og styrke.  Denne utviklinga har i liten grad kome nynorsk til gode.      

 

Førde mållag er svært skuffa over at fylkesordførarane har konstatert at nynorsk er viktig for 

mange på Vestlandet, og for korleis vi  oppfattar oss sjølve – utan å føre denne oppfatninga 

over til eit standpunkt om at det skrivne administrasjonsspråket i Vestlandsregionen skal vere 

nynorsk.  Vi bed om at særleg Sogn og Fjordane fylkeskommune set som vilkår for å gå 

vidare med tingingar om innhaldet i Vestlandsregionen at administrasjonsspråket vert 

nynorsk. 
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