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Vedlegg:  

Gloppen SV meiner det beste for Sogn og Fjordane og for folka som bur her er at Sogn og 

Fjordane held fram som eiga eining. Dersom Sogn og Fjordane vert ein del av storregionen 

gjev vi frå oss makt, kunnskap og arbeidsplassar på svært viktige politikkfelt.  

  

Ja til lokal styring – nei til sentralisering  

Vi spør oss kva det vil gjere med vekstkrafta i Sogn og Fjordane om fylkestinget seier ja til 

flytte skuleadministrasjonen, kollektivadministrasjonen og næringsadministrasjonen til 

Rogaland, og administrasjonssenter og ikkje minst politisk leiing til Bergen.  

  

I dag er det eit samla fylkesting som arbeider genuint for interessene til Sogn og Fjordane inn 

imot alle dei nasjonale politiske partia. I ein storregion, med ein felles valkrins frå Eigersund 

til Stadt, kan vi risikere at det er svært få representantar frå Sogn og Fjordane som får sitje i 

regionstinget. Folketalet er trass alt vesentleg større i dei andre fylka og i byane deira. 

  

I avtalen står det at ein ynskjer at leiinga av fylkesmannen i regionen skal vere i Sogn og 

Fjordane. Ein ting er sikkert: Omorganisering av og lokalisering av fylkesmannsembeta vert 

ikkje avgjort på eit møterom i Førde. Dette er fyrst og fremst eit ynskje, og har lite med 

politiske realitetar å gjere.  

  

Nynorskfylke og nynorsk administrasjonsspråk  

I dag er nynorsken solid til stades i den fylkeskommunale drifta. Sogn og Fjordane er eit fylke 

som arbeider aktivt for nynorsken. Sogn og Fjordane SV på fylkestinget har vore med å gjeve 

aktive bidrag til det. Ein storregion bør i det minste vedta nynorsk som sitt administrasjons- 

og tenestespråk. Men ein fordel med å halde fram som eige fylke er at fylkeskommunen kan 

halde fram å vere den aktive krafta for nynorsk ved å sikre og krevje nynorsk til mellom andre 

vidaregåande skule-elevar, i dataprogramvare og andre tilbod der staten ofte berre tilbyr 

bokmålsopplegg, om ikkje nokon står på og krev nynorsk.  

  

Staten, kommunen og fylkeskommunen har eit språkpolitisk ansvar for språka våre, og 

offisiell norsk språkpolitikk legg opp til styrking av nynorsk i offentleg målbruk. Nøytralitet 



må ikkje forvekslast med jamstelling. Utan språklege retningsliner vinn det største språket. 

Det er røynslene frå både kommunar, fylkeskommunar og statlege verksemder. 

  

Den sterke posisjonen nynorsken har i Sogn og Fjordane, er ein viktig grunn til at staten og 

pressa i Oslo og elles i landet bruker nynorsk frå tid til anna. Det styrkjer at sidemålsordninga 

finst og gir nynorsken ei tyngd som gjer at også personar som bur langt utanfor kjerneområda, 

får ryggstø til å skriva nynorsk i kvardagen. Å bli administrert frå Leikanger og Førde har 

gjeve og vil gje den klart beste daglege støtta for nynorsken.  

  

Lokalt eigarskap: Kraftverdiar, SFE og arbeidsplassar 

Gloppen SV er sterkt uroa over at intensjonsplanen ikkje skriv noko om  

hjørnesteinsbedrifta SFE og sikrar denne med tanke på lokalisering og omfang av oppgåver i 

dei kommunane som i dag er vertskap for verksemda.  

  

Å overføre kraftaksjane til eit holdingselskap endrar ikkje nødvendigvis realitetane i saka. 

Forkjøpsretten kan kome til å slå inn, slik at aksjane ikkje kan overførast vidare til 

enkeltkommunane i Sogn og Fjordane. Om sal av aksjane vert stogga og det ikkje vert sal vil 

truleg ein framtidig storregion bli eigar av holdingselskapet. Då er det snakk om at ein viktig 

lokal eigarskap som sikrar inntekter til Sogn og Fjordane og mange arbeidsplassar i Flora, 

Bremanger og Gloppen er sett i spel. Det er ikkje forsvarleg å seie ja til ein storregion før ein 

har fått avklart om det er mogleg å halde på den lokale eigarskapen i Sogn og Fjordane.  

  

Vidaregåande skule-struktur i spel  

Vi veit kor viktig det er med ein desentralisert vidaregåandeskule-struktur for elevane og 

bygdene i fylket. Dersom vi får ein storregion kan vi om nokre år oppleve fritt skuleval, og 

det kan få svært mykje å seie for dagens skulestruktur og tilbod. Vi veit også at våre interesser 

vil stå mot interessene til langt meir folketette område. Dette kan gjere det svært vanskeleg å 

oppretthalde det gode skuletilbodet vi trass alt har i dag.  

  

Regionreform – vedtak om ny oppgåvedeling  

Det er lagt ved eit forventningsbrev til intensjonsplanen. Der vert det peika på fleire oppgåver 

som kan flyttast frå statleg administrasjon. Desse oppgåvene og forventningane bør Stortinget 

drøfte og eventuelt gjere vedtak på før vi set i gong store omorganiseringar på Vestlandet og i 

resten av landet.  

  



Det vil mest truleg bli vanskeleg for Stortinget å bli samde om å flytte ut (store) oppgåver, vi 

må hugse at Stortinget har prøvd å bli samde om dette før. Difor er det ekstra viktig å ikkje 

gje frå seg Sogn og Fjordane før vedtaka om ny oppgåvefordeling er gjort. Difor: Stem eit 

frimodig nei til Vestlandsregionen. Gjerne med von om noko betre.  

  

Hege Lothe, Gloppen SV  

  


