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http://www.nrk.no/nyheter/verden/1.7306047 

 

”Jeg forstår ikke selv hva jeg leser” finansminister 
Herz 

• Finansministeren i Sveits skal lese opp nye regler 
for kjøttimport i parlamentet. Det var byråkratenes 
snirklete kansellispråket som fikk han til å bryte ut 
i en latterkrampe. 

• Nasjonalforsamlingen lo og applauderte den noe 
spesielle opplesningen. 

• Kunne det ha skjedd her hjemme? 

http://www.nrk.no/nyheter/verden/1.7306047
http://www.nrk.no/nyheter/verden/1.7306047
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Oppdraget 

1. Statens kommunikasjonspolitikk 

2. Klarspråk i Barne-, likestillings- og 
inkluderingsdepartementet 

 

 

3. Dialog 
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Den statlige kommunikasjonspolitikken 
– innbyggerne skal inkluderes  

Innbyggerne skal: 

• få korrekt og klar informasjon om sine 
rettigheter, plikter og muligheter  

• ha tilgang til informasjon om statens 
virksomhet  

• inviteres til å delta i utformingen av politikk, 
ordninger og tjenester 
 
Se handlingsplanen Norge universelt utformet, 
punkt 3.5.3 
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Statlig kommunikasjonspolitikk og 
de seks prinsippene 

1. Åpenhet 

Staten skal være åpen, tydelig og 
tilgjengelig 

 

2. Medvirkning 

Staten skal ta berørte med på råd 

-involvere i politikkutformingen 

 

3. Aktiv 

 informere i tide 
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prinsippene: 
 
 

 

 

• Nå alle – Staten skal sørge for at relevant informasjon 

når fram til alle berørte 

  - Krav til klarspråk og universell utforming 

 - Det må tas  hensyn til at personer har ulike behov og                               
 forutsetninger… 

 - Gjeldende regler og normer for universell utforming  

    skal legges til grunn i kommunikasjonsarbeidet. 

 

• Helhet – samordnet kommunikasjon 

 

• Linje – kommunikasjon følger saksansvaret 

 

  

 
16. April 2012 



8 

 
Det skal være lett å gjøre rett  

 

 

Mål for klarspråk: 

I BLD skal vi skrive et korrekt, klart og brukertilpasset  

språk, slik at mottakeren lett kan forstå våre tekster. 
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Definisjon klarspråk 

Et korrekt, klart og brukertilpasset språk 

 

1. Korrekt: skriveregler og grammatikk 

 

2. Klart: med krav til form og innhold - retorikken 

 

3. Holdning og bevissthet: Tenk på leseren! 
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Klarspråkprosjektet i BLD 

Vi startet med å kartlegge 

  

• utdrag fra lovtekster  

• stortingsproposisjoner  

• en stortingsmelding  

• forskrifter  

• rundskriv  

• spørretime 

• høringsbrev  

• veiledere  

• brosjyrer  

• brev  

• pressemeldinger  

• stillingsannonser  

• interne brev og intern brosjyre 
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Funn 

 

 
• overdreven bruk av passiv 
• lange og til dels kompliserte setninger 
• mange substantiveringer  
• mangel på  gode overskrifter og mellomtitler 
• tekster med doble nektelser  
• ukorrekt språkbruk: ”forholdismen” 
• gammelmodige ord og uttrykk:  
  hva angår, komme til anvendelse 
• enkelte skrive- og tegnsettingsfeil 
• overflødige ord 

http://www.hvaskjernaa.no/gfx/fluesopp.jpg
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Det skal være lett å gjøre rett 

• …Ved en uforholdsmessighetsvurdering skal 
det legges vekt på tilretteleggingenes effekt 
på å nedbygge funksjonshemmende 
barrierer, om virksomhetens alminnelige 
funksjon er av offentlig art, nødvendige 
kostnader ved tilretteleggingen, 
virksomhetens ressurser, sikkerhetsmessige 
hensyn og vernehensyn… 

  
 

 

   - Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven §9 

   - se s. 9 i Handlingsplan Norge universelt utformet 2025 
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Et lite triks: Liks – Skriftlig.no 
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Klarspråk? 

• Tekstens lesbarhetsindeks er 81.  

 

• Det betyr at den regnes som veldig vanskelig, 
byråkratspråk.  

 

 

• Skriv om 
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Elektronisk kommunikasjon i statens 

kommunikasjonspolitikk 

• Den primære kommunikasjonskanalen 
mellom innbyggerne og offentlige 
virksomheter 

 

• Gjeldende regler og normer for 
universell utforming skal legges til 
grunn 

 

• Andre kanaler skal brukes overfor innbyggere 
som ikke kan bruke digitale kanaler 
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Ny teknologi 

61 prosent av de 

over 65 år mener seg 

diskriminert – VG 10.04 

 

”Det digitale Norge 
stiller store krav” 

Leder 13.04 Aftenposten 
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Klarspråk  

- handler også om holdninger 
 

• Hvem eier teksten 
du skriver? 
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 Positive svar på internundersøkelsen 

 

•86,8 % er ”enig” eller ”helt enig” i at det er en demokratisk rett å 

motta informasjon som alle har forutsetninger for å forstå 

 

•85,4 % er ”uenig eller ”helt uenig” i at klarspråk er en politisk 

korrekt tvangstrøye 

 

•Kun 17% er ”enig” i at språkbruken i BLD er både enkel og klar 

 

•Men 

95 % er ”enig” eller ”helt enig” i at de legger stor vekt på å skrive 

klart og forståelig i intern og ekstern kommunikasjon 
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Klarspråk - kan vi klare det? 


