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Til

Fylkestinget i Sogn og Fjordane

Fylkestinget i Hordaland

Fylkestinget i Rogaland

Høyringsfråsegn frå Juristmållaget om Vestlandsregionen

Me viser til høyringane for intensjonsplanen om Vestlandsregionen .

Juristmållaget er eit yrkesmål lag som arbeid e r for å fremj a den nynorske målforma på det
juridiske området. Laget arbeide r mellom anna med innspel på lovframlegg, ved sida av ulike
sosi ale og faglege tilstellingar. Me har om lag 110 betalande medlemmer frå d ei fleste
juridiske yrka, som advokatar, tilsette i fo rvaltninga eller i universiteta og høgskulane , og
dessutan studentar. Tyngda av medlemmene held til på Vestlandet .

I ntensjonsplanen for Vestlandsregionen av 15. september 2016 tek ikkje stilling til kva
målform den nye regionen skal nytt a . Juristmållaget meiner det er opplagde grunnar til at den
nye regionen skal nytta nynorsk i følgjande samanhengar :

1. Nynorsk må vera administrasjonsspråk.

2. Regionen må krevja at staten bruker nynorsk til regionen, jf. § 5 i mållova.

3. Pri vate rettssubjekt som vender seg til regionen, får svar på den målforma som
dei nyttar i skriv til regionen, jf. p rinsippet i § 6 i mållova.

Det er vel kjent at nynorsk har tyngdepunkt på Vestlandet , og at eit stort fleirtal av
kommunane i regionen, 67 komm unar, har valt nynorsk som målform . Berre tre kommunar
har bokmål, medan 15 er nøytrale. Sjølv om også bokmål står sterkt blant innbyggjarane i dei
største byane i regionen, ligg dei aller fleste dialektane nær nynorsk. Og også i dei største
byane er nynor sk ei sterk markering av identiteten.

Dersom meininga med den nye regionen er å skapa ein ny vestlandsidentitet, eller å
forsterka ein eksisterande vestlandsidentitet, er nynorsk målform eit naudsynt vilkår. I s ame
lei, dersom Vestl andsregionen skal skapa motmakt mot det sentrale Austlandet, vil målforma
vera ei av dei viktigaste markeringane av at den nye regionen ønskjer å ha tyngd .

Alternativet som intensjonsplanen byggjer på, gjev inntrykk av at språk og målform ikkje er
viktig for V estlandet, og at vestlendingane tek imot det som måtte koma frå hovudstaden.



Den nye Høgskulen på Vestlandet har valt nynorsk som hovudmålform . Dette viser at det
ikkje er vanskeleg å velja nynorsk for ein annan tung offentleg institus jon som har
studietilbod i dei tre fylka .

Juristmållaget må også peika på det fortrinnet nynorsk har som eit førebilete for
klarspråksarbeid på begge målformer. Den direkte skrivematen me har i nynorsk, liknar langt
meir på den direkte talemåten folk flest har, enn den tradisjonelt tunge byråkratiske stilen på
bokmål . Dette er mange gonger framheva av tidlegare dekan ved juridisk fakultet ved
Universitetet i Bergen, bokmålsbrukaren Jo han Giertsen, og også av rettskommentatoren i
Aftenposten, bokmålsbrukaren Inge D. Hanssen. Klarspråk vil i alle fall vera viktig for den
nye regionen.

J uristmållaget vil også nemna at Vestlandsregionen er eit dårleg namn som utgangspunkt for
å skapa ein felles identitet . Me meiner at det anten må heita Vestlandet eller Vestlandsfylket .
Ordet region har latinsk opphav og tyder eigentleg himmelretning eller strøk, medan fylke har
norrønt opphav og peikar attende på folk. Dersom namnet Vestlandsregionen vert ståande,
vil det vera eit teikn på at den nye regionen fjernar seg frå folket og legg vekt på å vera eit
område.

Beste helsing

Dag Bjørke Bremer
leiar Juristmållaget


