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Mitt framlegg er at fylkestinget seier nei til intensjonsplanen. Sogn og Fjordane treng Sogn og 

Fjordane. Det er viktig at fylket vårt vert styrt frå fylket. Det er viktig for å få gode 

rammevilkår og vekst i bygdene våre. Ein storregion vil føre til sentralisering og vil ikkje vere 

like tenleg for våre bygdesamfunn og kan gje oss som bur her mindre makt over eiga framtid.  

  

Det er viktig for framtida for heile Noreg at aktive lokalpolitikarar og fylkestingspolitikarar 

fortel dei nasjonale partia korleis den politiske kvardagen ser ut frå Sogn og Fjordane, og at 

våre fylkestingspolitikarar spelar på lag med andre distriktsinteresser i andre deler av Noreg.  

  

Med ein stor Vestlandsregion som felles valkrins, kan Sogn og Fjordane like gjerne sitje att 

med svært få representantar det nye regiontinget.  

  

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

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

må ein sikre nynorsk administrasjon- og tenestemål i ein eventuell storregion.  

  

Den sterke posisjonen nynorsken har i Sogn og Fjordane, gjer sitt 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.  

  

Det er svært uheldig at det i intensjonsplanen ikkje skriv noko om  

hjørnesteinsbedrifta SFE og korleis ein sikrar denne med tanke på lokalisering og omfang av 

oppgåver i dei kommunane som i dag er vertskap for verksemda. Eit viktig lokalt eigarskap 

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

Gloppen er sett i spel. Og eit holdingselskapsvedtak endrar ikkje realitetane. 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.  

  



Det vil mest truleg bli vanskeleg for Stortinget å bli samde om å flytte ut oppgåver til 

eventuelle nye regionar. Det er nok ein av årsakene til at dei lagar regionsreform frå feil ende. 

Difor er det ekstra viktig å ikkje gje frå seg Sogn og Fjordane, før vedtaka om ny 

oppgåvefordeling er gjort. Resultatet av å seie ja til Vestlandsregionen no, kan vere auka 

sentralisering med tap av arbeidsplassar og makt, og få nye oppgåver.  

  

Beste helsing 

Hege Lothe 


