
Høyringssvar i saka om samanslåing av fylka Sogn og Fjordane,

Hordaland og Rogaland

Ja til nynorsk:

For eit språk som nynorsk er det livsnødvendig at vi har stabile og trygge rammer rundt språket, og

ikkje minst for brukarane av språket. Slike rammer er med på å styrke det, gjere det lettare å bruke,

og aukar den språklege sjølvkjensla hjå språkbrukarane. Dette er ei viktig offentleg oppgåve, ikkje

først og fremst fordi at nynorsk er ein viktig del av kulturarven vår, men fordi nynorsk er eit

bruksspråk med like stor verdi som bokmål, med brukarar som har like stor rett til å bli møtt med

sitt språk. Dette blir spesielt tydeleg i eit demokratiperspektiv. Eit av dei viktigaste kjennemerka på

eit velfungerande demokrati er mindretalsvern. Jo meir vi tek på alvor at nynorsk som

mindretalsspråk har andre behov enn bokmål, og at desse behova blir møtt, di meir syner vi at vi

verdset og styrkar demokratiet vårt. Som kristendemokrat meiner eg det må vere uaktuelt å gå laus

på prinsipp om at eit samfunn skal vere bygt nedanfrå og opp, prinsipp som meir enn noko anna

ligg til grunn i nynorsk.

Språk i offentlege strukturar er avgjerande for statusen til eit språk. Vi veit av erfaring at det i dei

strukturane der ein opnar for «nøytralitet», oppstår etter kvart ein sterk kultur for bokmål, og at

dette språket får dominans over nynorsk. Dette heng tett saman med korleis samfunnet elles er, at

bokmålet er eit fleirtalsspråk medan nynorsk er eit mindretalsspråk. Vi har eit ansvar for å forvalte

språka våre slik at vi kan ha dei begge med inn i framtida, og at det ikkje skal vere opp til

marknadskrefter å bestemme kva som skal vere språk i Noreg. Vi må legge som premiss at språk

har eigenverdi, og at nynorsk og bokmål har ulike behov for støtte.

Eg vonar og ber om at fylkestinget røystar for Vestlandets språkpolitiske ryggrad og integritet for

det norske språkmangfaldet. Spørsmålet om språk på Vestlandet vil vere viktig for dei

hundretusentals av dagens og morgondagens nynorskbrukarar som er avhengig av politisk støtte og

verkemiddel for å vere trygge brukarar av språket sitt.

Ja til samanslåing, viss:

Dersom dei rette premissane ligg til grunn, vil eg stø samanslåing. Eg meiner det er viktig at

regjeringa gir fylkestingsrepresentantane godt høve til å forstå realiteten av ei samanslåing, og eg

vonar de opplever det slik. Ei samanslåing må innebere ei reell styrking av Vestlandet som politisk

og økonomisk makt i kongeriket. Det må innebere at fleire oppgåver blir flytta frå statleg til



regionalt plan, at Vestlandet får fleire pengar og at ein får bestemme meir sjølv. Ein burde òg freiste

å flytte fleire statlege stillingar, som t.d. direktorat, frå Oslo til byar og bygder på Vestlandet. Sist

men ikkje minst må Vestlandet kunne tale med ei mest mogleg unison røyst i framtidige politiske

spørsmål. Vi kan ikkje risikere å sitje med eit enormt politisk organ som er splitta og dimed vaglar i

møte med andre interesser. Men interessene vil sjølvsagt òg vere ulike internt på Vestlandet.

Lykelen må ligge i å utarbeide gode prosessar, der faglege vurderingar basert på breie perspektiv og

empiri bør vege tungt.

Ver så snill, ikkje kall det «Vestlandsregionen»

Å fase ut «fylke» som ein viktig del av organiseringa av det norske samfunnet meiner eg vil

innebere eit stort tap for særeigenheita til Noreg. Dette er ei nemning med røter langt attende i

historia vår. Det er nok av land i verda som har «regionar». Kor mange land har «fylke»? La oss

ikkje kaste fylka på bålet, lat oss heller skape nye. Det aktuelle nye fylket kan heite det det er:

Vestlandet. For å sitere Morten Myksvoll i Bergens Tidende 16.09.2016: «Vestlandet ser ut mot

verda, «Vestlandsregionen» skular mot Oslo.»

Beste helsing

Kristofer Olai Ravn Stavseng


