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Høyringssvar om regionreform frå Jostedal ungdomslag 

Vestlandsregionen må vera nynorsk 
Dei tre fylkeskommunane Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane har no sendt på høyring intensjonsplanen som skal danna grunnlag for ein eventuell 

vestlandsregion. 

Me vil i samband med høyringa koma med nokre synspunkt. 

Vestlandsregionen må ha nynorsk administrasjonsspråk: 

Me er kritiske til at det i intensjonsavtalen ikkje vert slege fast at ein eventuell ny vestlandsregion skal ha nynorsk som administrasjonsspråk. Ein 

eventuell ny region må administrerast på nynorsk. 

I dag har både Hordaland og Sogn og Fjordane gjort vedtak om nynorsk administrasjonsspråk. Rogaland er språknøytral, dvs. at tilsette og statsetatar 

sjølve kan velja om dei vil bruka nynorsk eller bokmål. Om den nye Vestlandsregionen ikkje gjer vedtak om nynorsk, vil det berre vera i Møre og 

Romsdal nivået mellom stat og kommune vert administrert på nynorsk. Det vil vera eit stort tap for statusen til nynorsk om han nesten vert utradert som 

offisielt språk på regionnivå. Utan nynorskvedtak vil hundretusenvis av nynorskbrukarar få eit dårlegare vern om språket sitt enn dei har i dag. 

Nøytralitet må ikkje forvekslast med jamstelling. Utan språklege retningsliner vinn det største språket. Det er røynslene frå både kommunar, 

fylkeskommunar og statlege verksemder. Språkval kan aldri vera nøytrale, ein må anten velja det eine eller det andre. Vestlandet må velja nynorsk. 

Staten, kommunen og fylkeskommunen har eit språkpolitisk ansvar for språka våre. Offisiell norsk språkpolitikk legg opp til styrking av nynorsk i 

offentleg målbruk. 

Nasjonalt representerer nynorsken eit språkleg mindretal. Dei som skriv bokmål, ser språket sitt rundt seg heile tida, medan dei som skriv nynorsk, ofte 

må leita for i det heile å finna språket sitt i media, i bøker og på internett. Den store produksjonen av nynorsk tekst i fylkeskommunane inn i havet av 

bokmålstekst er eit viktig bidrag for å gjera nynorsken synleg. 

Vestlandsregionen må få skriv frå alle statsorgan på nynorsk:  

Det er fylkestinget som avgjer kva språk dei krev å få skriv frå staten på. Desse vedtaka blir kalla målvedtak og gjeld for alle delar av statsforvaltninga. 

Vestlandsregionen må gjera eit slikt målvedtak og krevja at staten vender seg til dei på nynorsk. 

Kvifor nynorsk? 

1 Lang tradisjon: Vestlandet har lange nynorsktradisjonar. 67 av kommunane er nynorskkommunar, medan berre 3 er bokmålskommunar og 15 har vedtak 

om at dei er språkleg nøytrale. 



2. Ryggstø for dialektane: Same om du skriv nynorsk eller bokmål – det er nynorsk som er fellesnemnaren for dialektane på Vestlandet. Ved å halda på 

nynorsken gjev vi rom for dialektmangfaldet. 

3. Eit nynorsk kjerneområde er viktig for heile landet: Den sterke posisjonen nynorsken har i vestlandsfylka, er ein av dei viktigaste grunnane til at staten 

og pressa i Oslo og elles i landet bruker nynorsk frå tid til anna. Det styrkjer at sidemålsordninga finst og gjev nynorsken ei tyngd som gjer at også 

personar som bur utanfor kjerneområdet, får ryggstø til å skriva nynorsk i kvardagen. 

Beste helsing  

Jostedal Ungdomslag 

Johanne Grov, leiar 

Eli Bjørhusdal, skrivar 


