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Svar til høyring om regionreform på Vestlandet

Tre vestlandsfylke har sendt ein intensjonsplan om å slå seg saman, om å gjennomføra ei
regionreform, ut på høyring. Då planen ikkje inneheld klare retningslinjer for korleis den
språklege organiseringa av ein slik vestlandsregion skal vera, ynskjer Hordaland Mållag å
uttala seg om dette. Etter vårt syn vil det nemleg vera eit stort tap for alle partar dersom ein
ny regionadministrasjon ikkje er konstituert på eit vedtak om å bruka nynorsk i verksemda si,
samt i all statleg kommunikasjon. Me meiner såleis at fylkestinga ikkje kan gå inn for reforma
før dei språkpolitiske spørsmåla er avklara.

Slik me ser det er både nynorsken og Vestlandet tent med at ein vel nynorsk i drifta av den
føreslåtte regionen. For Vestlandet sin del kan det å bruka nynorsk vera med på byggja opp
ein klar vestnorsk identitet som kan gje sterkare regional tilhøyrsle. Ei slik kjensle av nær
tilknyting til ein ny region, for både innbyggjarar og næringsliv, kan berre verka positivt: Det
er med på å etablera Vestlandet som ein viktig del av den offentlege administrasjonen, som
ein tydeleg storleik i møte med andre nasjonale etatar. Nynorsken kan lyftast fram, gjerast
synleg og såleis halda fram med å vera del av den kulturarven vestlendingen er stolt av, ein
verknad han ikkje vil ha dersom ein skulle velja ei løysing med språknøytralitet. Språknøytrale
einingar fører, etter all røynsle, med seg ein drastisk nedgang i bruken av det minst utbreidde
språket.

For nynorsken er det likeeins heilt essensielt at han vert teken i bruk på alle nivå i det
offentlege. Dette er noko av det som hittil har vore med på å sikra at han kan halda fram som
eit levande og moderne bruksspråk, både i formell fagsamanhang og i det private. At
Hordaland og Sogn og fjordane i dag nyttar nynorsk i organiseringa si, gjer at både nye og
erfarne språkbrukarar framleis har god mogelegheit til å velja nynorsk, på Vestlandet og elles.
Mindretalsspråk treng å ha eit stødig kjerneområde som gjev det tyngd, slik at også personar
utanfor dette området kan få ryggstø til å bruka det i kvardagen. Ei slik stilling som
nynorsken har i dei vestnorske fylka i dag er avgjerande for at staten og dagspressa elles i
landet til tider brukar han i arbeidet sitt.

Som det området der nynorsken har størst utbreiing, har Vestlandet ei særskild plikt til å
sikra den offentlege forvaltinga av språket. Nynorsk og bokmål skal etter lova vera to
jamvektige og sidestilte språk, eit prinsipp som ligg til grunn for den offisielle språkpolitikken
i landet vårt, som har som mål å styrka nynorsken i det offentlege. Dei f olkevalde skal leggja



til rette for god offentleg språkbruk, og for å skapa eit politisk landskap der dei offisielle
norske språka kan brukast på lik linje, ikkje for kvar byråkrat sine personlege val.

Dersom ein ny region på Vestlandet vel å gå bort frå den nynorskverksemda fylka har i dag,
vil språket mista to av dei viktigaste plattformane dei har i samfunnsorganiseringa og berre
stå att som administrasjonsspråk ein einaste stad i fylkes-/regionsleddet. I det moderne
Noreg har eit kvart fleirtal fått delegert eit særskilt ansvar, eit ansvar for å ikkje overkøyra dei
som er i undertal: Me lever i ein demokratisk kultur som legg opp til ålmenn respekt for, og
vern om, eit vidt spekter av standpunkt og meiningar, med medvit om å ta omsyn til
mindretal og minoritetar. Med stor makt kjem også stort ansvar: Vestlandsregionen må vera
nynorskregionen.

Ein nynorskregion må byggjast på fylgjande grunnlag:

1. Staten skal bruka nynorsk i den skriftlege kommunikasjonen med regionen:
Kvart ledd i samfunnsorganisasjonen har rett til å avgjera kva språk dei vil ha skriv frå staten
på. Det gjeld også fylkestinga. Me meiner at på Vestlandet må desse vedta at staten skal
kommunisera med ein ny vestlandsregion på nynorsk.

2. Regionen skal ha nynorsk som administrasjonsspråk:
Kvar administrativ eining fører ein språkbrukspolitikk. Me meiner fylkestinga på Vestlandet
må vedta at Vestlandsregionen må bruka nynorsk i verksemda si og setta opp klare reglar for
korleis dette skal handsamast.
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