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Vedlegg:

Eg meiner alternativet Vestlandsregionen er godt, og det einaste reelle om kartet skal endrast for 
Rogaland. For meg som rogalending har alltid vestlandsidentiteten stått sterk, det sjølv om eg kjem 
frå Eigersund heilt i sør. Vêr, vind, tankegods, geografi, natur, reiseruter, familieband, industri og 
handel er element av dette. 

Pendling og fritidsreiser går nordover der eg kjem frå. Sjølv har eg inga tilhøyrsle til områda sør for 
Rogaland, og det trur eg gjeld mange rogalendingar med meg. Sjølv dei som har hytte der, ser på 
Agder-fylka som framande og eksotiske. 

Eg ser fram til at Vestlandet med Bergen i sentrum kan samle seg og danne ei motvekt til Oslo.

Men for at det skal bli ei reell motvekt, er merkevare og identitet viktig. Det er no eller aldri: I 
tillegg til at Vestlandet har eit særskilt ansvar for å ta vare på den nynorske kulturarven, dagens og 
framtidas nynorskbrukarar, er det også openbert frå ein retorisk ståstad at den nye røysta vår blir 
formidla på nynorsk. Skal vestlandsregionen bestå av vestlendingar eller berre ein gjeng med folk?

Då fylkesordførar Tengesdal sa at det ville vere unaturleg for Rogaland med nynorsk som 
administrasjonsspråk, var me mange som hoppa i stolen. Samby(gd)ingar med. Hennar eigen dialekt 
er eit godt eksempel på kor nært rogalandsmålet ligg nynorsken. Mange sentrale, historiske og 
noverande nynorskrøyster er frå Rogaland. Time kommune er årets nynorskkommune. 
Fylkesordføraren sin påstand må ho lenger vekk frå landet med.

At Rogaland fylkeskommune, som er språkleg nøytrale, skal få gjennomslag for å fjerne punktet om 
nynorsk som administrasjonsspråk i intensjonsavtalen, er dessutan merkeleg når dei to andre fylka 
har nynorsk som administrasjonsspråk. Det likegyldige mindretalet bør ikkje få bestemme.

Nynorsk og Vestlandet heng saman. Skal Rogaland ta eit tydeleg val på om me høyrer til 
Vestlandet, må me vere med på å reindyrke konseptet, i staden for å vatne det ut.

Rogaland bør gå saman med dei andre fylka om å danne vestlandsregionen med nynorsk som 
administrasjonsspråk, eller ikkje i det heile.

Beste helsing
Erlend Astad Lorentzen
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