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HØRING I FORBINDELSE MED NY VESTLANDSREGION
KLAGE PÅ HØRINGSSVINDEL FRA MÅLLAGET
I forbindelse med sammenslåing av fylkene Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane til en
ny vestlandsregion, er det gjennomført en åpen høring for å gi innbyggerne i området
anledning til å uttale seg om innholdet i intensjonsavtalen. Ett av punktene i avtalen
omhandler valg av administrasjonsspråk i regionen. Etter at fristen var ute, viste det seg at et
meget stort flertall av høringsuttalelsene støttet nynorsk. Dette til tross for at det er et klart
bokmålsflertall i regionen. Hvordan kunne dette henge sammen?
Ser man litt nærmere på høringsuttalelsene, ser man snart at her har Mållaget vært særdeles
kreativ. De har igangsatt en storstilt aksjon for å gi inntrykk av at innbyggerne i regionen gir
massiv støtte til nynorsk. Ikke nok med at de har beordret utallige lokale mållag (noen
opprettet for anledningen?) til å sende inn høringsuttalelse. Medlemmene i de forskjellige
mållagene har i tillegg sendt inn uttalelser privat, ja noen har til og med sendt inn flere. Det er
også innkommet høringsuttalelser fra andre kanter av landet, for eksempel Romsdal,
Telemark og Agder! Innholdet er stort sett det samme, ja noen er helt identiske, og tyder på at
dette er underlagt streng regi. På sine hjemmesider innrømmer Mållaget langt på vei fusk. De
skriver: "Noregs Mållag har dei siste vekene drive kampanje for å få flest mogleg til å sende
høyringssvar." Det hører også med til saken at Mållagets drift delvis er finansiert av
offentlige tilskudd. Det må i beste fall anses som svært spesielt at offentlige midler benyttes
til å manipulere en offentlig høring!
Uansett hva man kaller en slik aksjon, er det liten tvil om at det er et bevisst forsøk på å gi
inntrykk av mer nynorskstøtte i regionen enn det som er tilfelle. Svindelen – som vi velger å
kalle det - er svært omfattende, og må nødvendigvis resultere i at den gjennomførte høringen
anses som verdiløs. Metoden er ikke ny i Mållags-sammenheng. For en del år siden ble det
avslørt omfattende medlemsjuks i organisasjonen, i den hensikt å tilegne seg mer offentlig
støtte. Den gang medvirket Økokrim til at det ble idømt fengselsstraff for de involverte.
Nå er det opp til de tre fylkesstyrene å bestemme hva som blir konsekvensene av dette
svindelforsøket. Om det ikke blir en ny sak for Økokrim, må i alle fall fylkesstyrenes tillit til
Mållaget og deres høringsuttalelser være kraftig svekket.
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