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Viktige punkt oppsummert 

Svært positiv til regionsreforma på Vestlandet.  

Sogn og Fjordane er for lite til å halde fram som eige fylke, og det er best å vere med og få 

avgjere framtida sjølv, så Stortinget ikkje gjer det for oss.  

Eit krav om vesentleg auke i ansvar og oppgåver for den nye regionen – overføring frå staten.  

Eige punkt om ungdomsmedverknad i intensjonsavtalen.  

Nynorsk som administrasjonsspråk, men skal ikkje strande samarbeidet med dei andre.  

 

 

Utgreiing og grunngjeving 

 

Eg meiner det er laga til ein særs god intensjonsplan for samanslåing av Sogn og Fjordane, 

Hordaland og Rogaland, og oppmodar fylkestinget om å gå inn for denne.  

Samarbeid er svært viktig, og særleg etter at samfunnet vert brigda, kommunikasjonen vert 

annleis og infrastrukturen vert betre. På Vestlandet har vi mykje sams, både av utfordringar 

og av gode. I tillegg har vi ein sams identitet. Dette er eit godt utgangspunkt for eit framifrå 

godt samarbeid i framtida.  

 

Sogn og Fjordane er alt for lite til å halde fram som eige fylke dersom ein tek inn over seg at 

Stortinget skal ha det ned i ti regionar innanfor kongeriket. Med eit folketal på om lag 

110 000 personar vert det særs krevjande å halde oppe eit godt tenestetilbod dersom det vert 

lagd nye oppgåver til regionane.  

Dersom vi ynskjer å vere med å avgjere korleis det skal verte med fylket vårt framover, er det 

no vi har høve til å lage gode intensjonsplanar som kan verne om interessene våre. 

Alternativet vert gjerne at Stortinget må take avgjerslene for oss, og det er vi lite tente med.  



 

I intensjonsplanen er det sett opp krav om auke i oppgåver og ansvar for dei nye regionane. 

Dette er særs positivt. Dersom det kan flyttast over store oppgåver og ansvarsområde frå 

staten til regionane, vil folkestyret få større gjennomslag. Regionane er folkevalde på eit 

smalare geografiske område, og kjenner soleis betre til områda dei er ansvarlege for enn 

rikspolitikarane. Vidare er det eit sentralt moment at dette truleg vil skape fleire 

arbeidsplassar i regionen vår.  

Rikspolitikarane bør oppmodast om å få fram kva oppgåver og kva for nokre nye 

ansvarsområde det vil vere naturleg å leggje til ein ny Vestlandsregion. Det bør vere ein 

vesentleg auke samanlikna med det ein fylkeskommune har ansvar for i dag, for at 

regionsreforma verkeleg skal få noko å seie.  

Gjennom meir konkretisering vil mange som er skeptiske til regionsreforma truleg få eit anna 

syn på saka. Dersom det vert fleire oppgåver og større økonomi vert det stort sett meir 

demokrati på regionalt nivå. Det er lettare å vere positiv for dei som ikkje trur at regjeringa 

faktisk ynskjer å gjeve vesentlege oppgåver frå staten vidare til regionane.  

 

Eg saknar eit eige punkt om ungdomsmedverknad i intensjonsplanen. 

Det er ingen tvil om at dette vil kome på plass på sikt, men eg meiner dette er så viktig at det 

godt kan nemnast som eit eige punkt i intensjonsplanen. Gjennom mange år i 

ungdomspolitikken i Sogn og Fjordane og med eit framifrå godt samarbeid med Hordaland er 

eg ikkje i tvil om at fylkespolitikarane er opptekne av ungdomane i desse fylka. Dette skal vi 

vere stolte av.  

Gjennom ord og handling har fylkespolitikarane sett ungdomen, høyrt etter når vi unge seier 

noko, og vi ser dette att i den politikken som vert gjennomført. Desse signala må nå ut til 

ålmenta, og eit eige punkt i intensjonsplanen er soleis heilt turvande. Fylka er organiserte litt 

ulikt her, så her bør overgangsnemnda sjå på korleis regionen vil påverke 

ungdomsmedverknaden.  

Eg er ikkje i tvil om at regionsreforma vil gagne ungdomsmedverknaden, og meiner det bør 

opprettast eit regionsting for ungdom, etter modell frå fylkesting for ungdom i Sogn og 

Fjordane og Hordaland ungdommens fylkesting.  

Dette vil føre med seg nokre utfordringar knytte til transport over lange avstandar og ungdom 

som ikkje reiser like mykje på eiga hand. Det er ikkje så store utfordringar, for dei gode 

sidene er meir ungdomsmedverknad og på langt fleire område enn tidlegare.  

I kva grad ein skal gjennomføre samlingar etter dei gamle fylkesgrensene i tillegg, må 

vurderast i etterkant, men det bør absolutt gjennomførast eit regionsting for ungdom med 

representantar frå heile Vestlandet.  

 



Nynorsk er det naturlege valet av administrasjonsspråk for Vestlandsregionen, men dette bør 

ikkje setjast opp som eit absolutt krav for å gjennomføre regionsreforma.  

Eg meiner det vil vere heilt feil, og vise at vi ikkje skjønar føremålet med regionsreforma, 

dersom vi set opp eit ultimatum om at nynorsk skal vere administrasjonsspråket i 

Vestlandsregionen. Samstundes meiner eg at vi skal sjå på talet kommunar med nynorsk i 

denne regionen, og absolutt storparten har nynorsk som administrasjonsspråk.  

Argumentet om at om lag halvparten av innbyggjarane i den nye regionen er bokmålsfolk 

skjønar eg, men det må leggjast vekt på at desse er lokaliserte i byane, og det bør soleis 

leggjast stor vekt på at arealet i det alt vesentlege er i nynorske kommunar.  

Eg ventar at fylkestinget i Sogn og Fjordane set press på at nynorsk skal vere 

administrasjonsspråket i den nye regionen, men om dette skal vere eit ultimatum for at 

samanslåing skal gjerast, meiner eg føremålet med samanslåinga får for lite vekt i den 

heilskaplege vurderinga. Regionsreforma fyrst og fremst, utan å gløyme nynorsken.  

Språket handlar om identitet og det er lite tvil om at ein nynorsk Vestlandsregion vil vere eit 

stort steg i rett retning med omsyn til nynorsk som administrasjonsspråk. Dette vil kunne få 

gode effektar på fleire område. Generelt er mitt inntrykk at folk ikkje er heilt informerte om 

kva eit språkvedtak i ein kommune eigentleg er, så her har vi eit informasjonsarbeid å gjere. 

Godt å sjå at engasjementet for nynorsk på Vestlandet har teke seg opp i kjølvatnet av denne 

prosessen med regionsreforma.  

 

Eg ser fram til å sjå at ungdomen vert prioritert like godt i den nye Vestlandsregionen som i 

fylka våre i dag, og har stor tru på at fylkespolitikarane våre gjer til så vi får ein stabil og sterk 

Vestlandsregion med evne til å gjeve innbyggjarane gode og heilt nye teneste der dei bur.  

Lukke til med viktig arbeid! 

 

 

 

Florø, den 23. nov. 2016 

 

 

Dag Henrik Nygård 

 


