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Høyringsfråsegn: I matematikken lærte vi at addendane si rekkjefølgje var likegyldig. I 

politikken er det ikkje heilt slik. 

 

Den store samanslåingsbølgja som vi ser no, er prega av tidsnaud. Det 

verkar som det er om å gjere å få gjort mest mogeleg før regjeringa må 

gå av. Slikt er uheldig og lite klokt. Og det grensar sterkt til å vere 

uærleg. 

 

Korleis kan vi finne på å slå saman kommunar eller til og med fylke før 

det er klart kva oppgåver dei nye einingane skal få? Det er klart for alle 

at rekkjefølgja burde vore motsett. Slik det er no, skal vi ta stilling til eit 

svar der vi ikkje har fått spørsmålet. 

 

Det verkar derfor lurt å kalle avtalane for intensjonsavtalar, og helst å 

forsegle dei med ubrytelege premiss. 

 

Dersom ikkje kvardagen blir betre for innbyggjarane i Sogn og Fjordane 

som medlem av eit stort Vestlandsfylke, så er det liten grunn til å gå inn 

for dette. Vi kan ikkje endre noko utan grunn.  

 

Det første, største og ubrytelege premisset for ein Vestlandsregion er 

nynorsk som administrasjonsspråk. Noko anna er utenkjeleg. 

Bokmålsbrukarane i byane vil få det meste av sin offentlege 

korrespondanse frå kommunen sin, så dei har fint lite å klage over her. 

Får vi ikkje nynorsk som hovudspråk, er Vestlandsregionen og tanken 

om den daud. Det kan vanskeleg overdrivast kor viktig dette er for oss 

nynorskbrukarar, og det kan vanskeleg underdrivast kor småleg of 

fordomsfull motstanden frå einskilde bokmålsfolk er. Dette punktet bør 

stå i Vestlandsregionen si "grunnlov", slik at ikkje eit framtidig 

kommunestyre i Bergen kan få endra på det. 

 

Det er vidare ønskjeleg at dei som uttalar seg om regionsreformer, er 

ærlege. Er nedskjeringane gjort for å spare pengar, så må ein seie det og 

stå for det, ikkje t.d. hevde at det skal bli betre politi- og 

ambulansetenester for alle dersom ein flyttar ressursane vekk frå 

distrikta. 

 

Eg fryktar at vi vil få ein region som vil få ein opplæringspolitikk styrt av 



økonomi, ikkje pedagogikk. Sogn og Fjordane har framifrå skuleresultat, 

men det er liten interesse frå nabofylka om korleis vi har fått til det. Vi 

bruker meir per elev enn i store byar, og det bør ein framtidig region 

framleis ha opningar for. Skule- og opplæringspolitikken må ikkje 

endrast i retning av synet KS har. Dei siste store arbeidskonfliktane på 

dette området har vist at KS er heilt i utakt med lærarane når det gjeld 

korleis skulen bør drivast. Og eg tillet meg å vere skeptisk når det er på 

tale å gå inn i ein region med nokre av dei største medlemskommunane i 

KS er med, dei som har sett premissane for den noverande konfliktlinja. 

 

Det er om å gjere at det ikkje blir like langt til Stavanger eller til Bergen 

som det var til Oslo. Eg er heilt for å overføre noko makt frå den sokalla 

hovudstaden til regionen, men også her må det vere slik at makta må ta 

omsyn til alle. Dette må vere med i valordninga, slik at ein ikkje blir for 

dominert av sentrale strok. 

Ein må også krevje å få (behalde) midlar til nye oppgåver ein får frå 

staten. Dette må vere på plass _før_ ein får oppgåvene. 

 

Det vil vere naturleg at ein Vestlandsregion får behalde ein større del av 

inntektene som vi i dag bruker til å sponse staten/Oslo. Dette kan også 

gjerast ved at ein del statlege arrangement eller institusjonar ikkje treng å 

vere i Oslo. 

 

God kommunikasjon betyr både kanalar der ein kan melde ifrå, og evne 

og vilje til å lytte til kvarandre. Dersom ein berre viser vilje til å styre og 

ikkje til å lytte, vil ei slik reform vere mislykka. Dette må vere den klare 

intensjonen til alle som får delegert mynde til seg i ein ny storregion. Ein 

bør altså ha klar planar for kommunikasjonskanalar frå Stryn til Sandnes, 

om eg får vere så fri. 

 

Ein mogeleg strategi for identitetsskaping i ein ny vestlandsregion vil 

vere å satse på kultur- og idrettsarrangement. Det skal eg ikkje leggje 

meg opp i korleis ein kan gjere, men berre nemner at også slike "ikkje-

økonomiske" tiltak faktisk kan ha ein funksjon.  

 

Samla sett får eg seie at denne samanslåinga ikkje akkurat er noko eg 

ønskjer meg, men det er viktig at om vi faktisk skal gjennomføre dette, 

må vi ha på plass dei viktigaste brikkene før start.  

 

Så vert dei ståande, desse tre: tru, håp og nynorsk. Men størst av dei er 

nynorsken. 
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