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Hordaland Fylkeskommune 

v/ Thorbjørn Aarethun 

fkh@fkh.no     

                                                              

Høringsuttalelse i forbindelse med etablering av vestlandsregion. Det er 

mange argumenter for å velge bokmål (subsidiært språknøytralitet) i den nye 

vestlandsregionen. 

 

1 Bokmålsflertall 

I den planlagte nye vestlandsregionen vil det bli et massivt bokmålsflertall. I grunnskolen i 

regionen er det 62,1 % bokmål, i videregående skole er det 78,5 % bokmål, og blant 

rekruttene er det 75 % bokmål. På bakgrunn av disse tallene, skulle det - etter vanlige, 

demokratiske spilleregler - bli bokmål som administrasjonsspråk. Se vedlagt tabell.  

 

2 Lange tradisjoner 

At nynorsk har lange tradisjoner på Vestlandet kan ikke tillegges vekt. Innbyggernes valg 

av språkform har endret seg. Som beskrevet i pkt. 1 ovenfor, har en større og større andel 

av innbyggerne i den aktuelle regionen valgt bokmål. Dette kan ikke neglisjeres av 

fylkesadministrasjonen, som har til oppgave å ivareta innbyggernes interesser.  

 

3 Støtte for dialektene  

Fra nynorskhold er det fremsatt påstand om at nynorsk er bedre støtte for dialektene enn 

bokmål. Dette er feil. Bokmål tar minst like godt vare på dialektene, hvilket Nord-Norge, 

Østlandet og deler av Sørlandet er gode bevis på. Alle de nevnte stedene er uten nynorsk, 

men det er vel ingen som tør å hevde at det er noe i veien med dialektene der?  

 

4 Er ikke nynorsk kultur? 

Selvfølgelig er nynorsk kultur. Men bokmål er også kultur, til og med flertallets kultur. Og 

i et demokratisk system kan ikke flertallet overkjøres uten videre. Bokmålsforbundet er 

enig i at et flertall må ta hensyn til mindretallet, men det betyr ikke at mindretallet skal 

bestemme over flertallet. 

 

5 Språk som identitet 

Fra nynorskhold hører vi ofte at det er viktig å beholde nynorsk for å ta vare på brukernes 

identitet. De glemmer lett at bokmålsbrukerne har samme behov for identitet, og 

bokmålsbrukerne er i flertall i den nye regionen. Den enkle løsningen på dette, er skissert i 

pkt. 9 nedenfor.   

 

6 Flertall av nynorske kommuner 

Å ta hensyn kun til antall kommuner i en region, uten å ta hensyn til folketall og 

innbyggernes individuelle målform, blir feil. Prinsippet «en person – en stemme» må 

gjelde innen språkpolitikken som i resten av samfunnet.  



Bokmålsforbundet                      Side 2 av 3  

_________________________________________________________________________ 
 

 
 

 BOKMÅLSFORBUNDET og nettavisen Mål for Norge  

Org. nr.: 976 726 901 

   Tlf.  55 34 46 01 / 55 32 72 50      Mobil:  901 20 18 / 924 83 283 

www.bokmalsforbundet.no     post@bokmalsforbundet.no 

 

 

 
 

 

7 Nynorsk kjerneområde 

Det hevdes at Vestlandet er nynorskens kjerneområde. Dette er riktig, i og med at det  

nesten ikke finnes nynorsk utenfor Vestlandet. Imidlertid er det en kjensgjerning at 

nynorsk er i mindretall i dette «kjerneområde». Fylkesstyret kan ikke neglisjere dette 

faktum ved valg av målform i den nye regionen.    

 

8 Støtte ved hjelp av tvang? 

Fra nynorsk hold hevdes det at nynorsk trenger støtte fra den nye vestlandsregionen for å 

overleve. Språktvang er aldri av det gode. Dessuten er det heller tvilsomt om man i det hele 

tatt støtter nynorsk ved å tvinge folk til å skrive en målform de ikke behersker. Det er 

gammel lærdom at tvang avler motvilje. Selv målmannen Ivar Aasen var imot 

tvangsinnføring av nynorsk. I et av sine skrifter sier han: "Denne nye sprogformen (dvs. 

nynorsk) skulde aldeles ikke paabydes eller paanødes, man skulde opmuntre til dens Brug, 

men ellers lade Enhver bruge det Nye eller Gamle efter eget Godtbefindende". 

 

9 Kompromiss 

Vedlagte tabeller viser et klart bokmålsflertall i den nye vestlandsregionen. På den 

bakgrunn mener Bokmålsforbundet primært at regionen skal ha bokmål som 

administrasjonsspråk. Subsidiært vil vi imidlertid fremme et forslag som de fleste bør 

kunne leve med: Språklig nøytralitet. Dette innebærer at ansatte i administrasjonen kan 

benytte den målform vedkommende behersker best. Deler av vestlandsregionen har 

allerede en slik ordning i dag, og vil være enkel å gjennomføre for resten av regionen. 

 

10 Generelt om høringsrunden 

Som i andre, tilsvarende saker, ser det ut til å komme inn svært mange høringsuttalelser. 

De fleste av høringsuttalelsene er fra lokale mållag og enkeltpersoner som støtter nynorsk. 

Dette store antall høringsuttalelser må imidlertid ikke oppfattes som en massiv støtte til 

nynorsk i regionen, hvilket det ikke er. Tallene, oppgitt i vedlagte tabell er offisielle, og 

viser den virkelige tilslutningen til nynorsk i det aktuelle området. Forklaringen på det 

store antall «støtteerklæringer» for nynorsk er følgende:    

- Mållagene bedriver masseproduksjon av høringsuttalelser, som distribueres dels fra 

lokale mållag, dels fra privatpersoner. Det er verdt å merke seg at mange av 

høringsuttalelsene bruker de samme argumenter som Noregs Mållag, og er mer eller 

mindre identiske. 

- Denne masseproduksjon av høringsuttalelser til støtte for nynorsk er finansiert med 

offentlige midler ved at mange nynorske organisasjoner figurerer i statsbudsjettet med 

betydelige midler. Til sammenligning mottar Bokmålsforbundet ingen offentlig støtte. 

 

Med vennlig hilsen 

Bokmålsforbundet 

Steinar Øksengård(s), formann 

 

 
Dette dokument har kun elektronisk signatur. 
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Vedlegg. 
Nynorsk i vestlandsregionen. 
 

            
 

 


