
LOKALISERING AV SPRÅKRÅDET 

1. Innledning

I særskilt vedlegg til Meld. St. 18 (2016-2017) – Berekraftige byar og sterke distrikt, er det 

bl.a. sagt følgende i kap. 7.2, Videre arbeid med utlokalisering: "Kulturdepartementet skal i 

løpet av 2017 vurdere å lokalisere Språkrådet utenfor Oslo. Det arbeider i dag 34 ansatte i 

Språkrådet." 

I samme kapittel heter det følgende: " Vurderingene skal være i tråd med 

utredningsinstruksen og i tråd med Retningslinjer for statlege arbeidsplassar og statleg 

tenesteproduksjon. Stortinget vil bli varslet om resultatene av disse arbeidene." 

Kulturdepartementet har senere bestemt at følgende steder skal vurderes som aktuelle for 

lokalisering: Bergen, Bø i Telemark og Stjørdal. Det er også bestemt at et alternativ med 

ingen utflytting skal vurderes.  

2. Rammebetingelsene for oppdraget

2.1 KMDs regelverk 

Ifølge Kommunal- og moderniseringsdepartementets "Retningslinjer for lokalisering av 

statlige arbeidsplasser og statlig tjenesteproduksjon" skal det ligge en skriftlig vurdering til 

grunn for valg av lokalisering. Minst tre alternativer bør vurderes. Følgende forhold skal tas 

med i vurderingen: 

• Kostnadseffektivitet og effektiv oppgaveløsning – Kostnadene ved de ulike 

alternativene skal dokumenteres, f.eks. kostnader knyttet til husleie, lønn, kvalitet i 

tjenesten og eventuelle produktivitetsforbedringer gjennom realisering av potensielle 

effektiviseringsgevinster ved omorganisering og utskifting av ansatte 

• Nærhet til tjenesten – i hvilken grad trenger tjenesten nærhet til brukerne; type og 

hyppighet av publikumskontakt skal dokumenteres. Jo mer direkte brukerkontakt, jo 

nærmere brukerne må virksomheten lokaliseres.  

• Kompetansekrav til de som skal utføre oppgavene – i hvor stor grad vil virksomheten 

være i stand til å rekruttere og ta vare på kvalifisert arbeidskraft ved omlokalisering; 

virksomhetens behov kompetansebehov skal dokumenteres og begrunnes. 

• Krav til infrastruktur, nærhet til andre typer fagmiljø, offentlige myndigheter mm. – 

behov for nærhet til fysisk og digital infrastruktur, spesielle typer fagmiljø osv. skal 

dokumenteres og begrunnes. Det kan f.eks. dreie seg om flyplass, jernbane, annen 

kommunikasjon eller bestemte forskningsmiljø. 

2.2 Utredningsinstruksen 

Utredningsinstruksen fastsetter at som et minimum skal følgende spørsmål besvares: 

- Hva er problemet, og hva vil vi oppnå? 
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- Hvilke tiltak er relevante? 

- Hvilke prinsipielle spørsmål reiser tiltakene? 

- Hva er de positive og negative virkningene av tiltakene, hvor varige er de, og hvem blir 

berørt? 

- Hvilke tiltak anbefales, og hvorfor? 

- Hva er forutsetningene for en vellykket gjennomføring? 

 

3. Språkrådet 

 

Språkrådet er statens fagorgan i språkspørsmål og følger opp språkpolitikken på oppdrag fra 

Kulturdepartementet. Språkrådet fatter vedtak om normering av norsk skriftspråk – så vel 

bokmål som nynorsk. Språkrådet fører tilsyn med målbruk i statsforvaltningen. 

 

Språkrådet er samlokalisert med Nasjonalbiblioteket og Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek på 

Solli plass i Oslo. Antall årsverk er 35 og antall fast ansatte er 39. 35 av de ansatte har 

arbeidsplassen sin i Oslo. Resten er sekretærer for stedsnavntjenesten og har arbeidsplass i 

henholdsvis Bergen, Trondheim, og Tromsø. 84 pst. av staben har spisskompetanse i 

språkvitenskap, særlig nordisk språk og litteratur el. (Ph.D. eller mastergrad). I tillegg til de 

ansatte har Språkrådet tre eksterne fagråd/ ekspertutvalg som møtes med en frekvens på 

fire-fem ganger i året. Øverste organ er styret. 

 

Språkrådet har i 2017 et samlet budsjett på om lag 36 mill. kroner. Lønnsutgiftene er om lag 

26 mill. kroner. 

 

Språkrådets lokaler er på 714 kvadratmeter. Årlige utgifter til husleie er ca. 2,5 mill. kroner. 

Utleier er Entra AS. Kulturdepartementet inngikk 30. juni 2005 en leieavtale med Entra AS 

frem til 2030. Dersom det ikke er mulig å reforhandle denne avtalen, vil husleieutgiftene 

påløpe frem til 2030.  

 

Språkrådet hadde i 2016 reiseutgifter på om lag 854 000 kroner. Dette inkluderer utgifter til 

reiser i Norge og internasjonalt. Språkrådets medarbeidere hadde i 2016 til sammen 60 

utenlandsreiser, de fleste i Norden. 

 

Det er i gang et arbeid for å samordne økonomiske og administrative funksjoner mellom 

etatene på Solli plass. Dette gjøres for å effektivisere driften og gjøre den kvalitativt bedre. 

Samordningen skal etter planen tre i kraft i løpet av 2017. Ved utflytting fra Oslo vil denne 

samordningen ikke kunne realiseres, og staben vil måtte styrkes med anslagsvis tre 

medarbeidere innen IKT og administrasjon. 

 

Språkrådet flyttet i 2015 store deler av sitt fagbibliotek over i Nasjonalbiblioteket. Grunnen til 

at dette kunne gjøres var den fysiske nærheten til Nasjonalbiblioteket og muligheten for at 

Språkrådets ansatte raskt kan finne frem til relevant litteratur. Dette er et daglig behov de 

ansatte har. 
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Språkrådet driver ellers aktiv og omfattende rådgivning overfor sentralforvaltningen i 

språkspørsmål (klarspråk generelt, klart lovspråk, målbruk). Det holdes også kurs på 

forespørsel for statsansatte over hele landet. Åpne nynorskkurs, terminologikurs, 

kompetanseprøver i bokmål og nynorsk mm. arrangeres i Oslo (her er det flest brukere). 

Språkrådet har også direktekontakt med mange private brukere gjennom 

språkrådgivningstjenesten via e-post, i sosiale medier og på telefon. 

4. Nærmere om Språkrådet i lys av KMDs regelverk 

4.1 Kostnadseffektivitet 

I pkt. 6 nedenfor er det gjort en gjennomgang av de ulike økonomiske elementene som vil 

følge av en utlokalisering av Språkrådet. Denne viser at det mest kostnadseffektive 

alternativet er at Språkrådet forblir i Oslo. Ved lokalisering utenfor Oslo øker driftsutgiftene, 

hovedsakelig på grunn av økte reiseutgifter, samtidig som det påløper betydelige 

engangsutgifter ved flytting.  

 

For Språkrådet er det vanskelig å peke på andre typer effektiviseringsgevinster.  

4.2 Nærhet til tjenesten for brukere og samarbeidspartnere 

Språkrådets arbeid er sektorovergripende. For at dette skal skje på en effektiv og målrettet 

måte, skjer mye av arbeidet for å nå de språkpolitiske målene gjennom samarbeid med 

andre sentrale aktører på prioriterte arbeidsfelt. En vesentlig del av arbeidet skjer i 

samarbeid med andre statlige virksomheter (direktorat, departement, senter osv.) I tillegg har 

Språkrådet en rekke langsiktige avtaler eller mer tidsavgrensete samarbeidsprosjekter med 

andre organisasjoner og næringslivsaktører (f.eks. MultiLing – Senter for flerspråklighet 

(UiO), Universitetet i Oslo, Høgskolen i Oslo og Akershus, Universitetet i Bergen, 

Utdanningsdirektoratet, Helsedirektoratet, Statped (hovedkontoret), Difi (Oslo), Standard 

Norge, Finans Norge, Virke, Nasjonalbiblioteket/ Språkbanken og Norges handelshøyskole. 

Mye av dette arbeidet er tungt fordi aktørene Språkrådet samarbeider med som oftest må 

prioritere andre sektorspesifikke oppgaver foran språkarbeid. Nærhet til 

samarbeidspartnerne senker terskelen for kontakt og bidrar til bedre måloppnåelse i 

språkpolitikken. Språkrådet har opplyst at det årlig holdes om lag 490 møter med eksterne 

samarbeidspartnere i Oslo. Normalt deltar det to medarbeidere på hvert av disse møtene. 

 

Systematisk kommunikasjonsarbeid opp mot viktige nyhetsaktører/ riksdekkende media er 

sentralt for å få oppmerksomhet omkring viktige språkpolitiske saker. Nærhet til de største 

redaksjonene gir Språkrådet drahjelp når de skal sette språk på dagsorden.  

4.3 Kompetansekrav 

Språkrådet er en spisskompetansebedrift som er avhengig av spesialkompetanse på høyt 

nivå (minst mastergrad) i fag som nordisk språk og litteratur eller annen språkvitenskap, 

språknormering, språkplanlegging, lingvistikk, leksikografi, terminologi, kvensk språk og 

norsk tegnspråk. Her skiller Språkrådet seg fra de fleste andre virksomheter. Kun 16 pst. av 

dagens stab har oppgaver som ikke er språkfaglige. Dette gjelder arkiv, økonomi/ 

administrasjon og kommunikasjon. Den høye spesialkompetansen er nødvendig for effektiv 

og god oppgaveløsning, gir Språkrådet troverdighet i sitt arbeid og er spesielt viktig i en tid 
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der det er en tendens til nedprioritering av de språkfaglige miljøene i universitets- og 

høgskolesektoren. Språkrådet er altså avhengig av å kunne rekruttere kompetente rådgivere. 

Dette gjør de ved å dra veksler på store UH-institusjoner med utdanningstilbud på alle 

gradsnivåer i nordistikk, lingvistikk, språkteknologi, lærerutdanning og tegnspråkutdanning. 

Den rette kompetansen finnes først og fremst rundt UH-miljøene i Oslo og Bergen, men også 

til dels Kristiansand (Universitetet i Agder). Tegnspråkkompetanse finnes i Trondheim 

(NTNU) og kvensk og språkteknologi i Tromsø (UiT/ Giellatekno). En fullstendig oversikt over 

aktuelle samarbeidspartnere følger som vedlegg. 

 

Nærmere om kompetansebehovene:  

Blant Språkrådets kjerneoppgaver er kompetanse i språkplanlegging, språkobservasjon, 

språknormering og leksikografi/leksikologi. Dette er felt der utdanningstilbudet ved de norske 

UH-institusjonene er dårlig og tilveksten av nye kandidater er svært lav. På feltet 

leksikografi/leksikologi er det i dag ingen dedikerte forskningsmiljøer eller faste 

undervisningstilbud i UH-sektoren. På disse fagfeltene ligger den faktiske nasjonale 

kjernekompetansen i stor grad i Språkrådets egen organisasjon. Ved nyrekrutteringer er 

Språkrådet derfor avhengig av god kunnskapsoverføring i form av opplæring internt i 

virksomheten. Dersom de nåværende rådgiverne på disse fagfeltene ikke blir med fra Oslo, 

vil disse arbeidsområdene bli svært sårbare.  

 

Språkrådets rådgivere på feltene grammatikk, normering, språkriktighet og terminologi 

rullerer i rådets svartjeneste ved siden av de andre oppgavene sine. Mye av veiledningen 

som drives i denne publikumstjenesten går ut på å gi råd til eksperter (forlag, fagoversettere, 

skoleverk, mediehus, statlige virksomheter osv.), og rådgiverne forventes å være 

spisskompetente på de aktuelle fagområdene. Dette er områder som hører til den 

tradisjonelle delen av nordistikken og er fagfelt som det i Norge samlet sett er lite tilvekst av 

nye kandidater på. Sist Språkrådet ansatte rådgiver innenfor normerings- og 

språkobservasjonsfeltet var det få av søkerne som oppnådde tilfredsstillende resultater i den 

obligatoriske språktesten kandidatene må gjennom i intervjusammenheng.  

 

Fem av Språkrådets medarbeidere (én heltidsansatt og fem deltidsmedarbeidere) arbeider 

med forvaltning av lov om stadnamn og oppfølging av Norges internasjonale ansvar på feltet 

gjennom FN-organisasjonen UNGEGN. Det er avgjørende at disse medarbeiderne har 

navnefaglig kompetanse på høyt nivå (minimum mastergrad/hovedfag). I Norge finnes det i 

dag ingen fagmiljøer i UH-sektoren på fagfeltet stedsnavnforskning, og 

rekrutteringssituasjonen på fagfeltet har i lengre tid vært kritisk. Kunnskapsministeren brukte 

stedsnavnsfeltet som eksempel på et fagfelt der Norge trenger stabil tilgang på kompetanse 

da han la fram Humaniorameldingen i april. Fire av de deltidsansatte medarbeiderne som 

arbeider med forvaltningsoppgaver på stedsnavnfeltet er i desentraliserte stillinger 

(Trondheim, Tromsø (henholdsvis norsk og kvensk) og Bergen). I 2017 står rådgiverstillingen 

knyttet til stedsnavntjenesten i Midt-Norge vakant, og det har lenge vært svært krevende å 

rekruttere stabilt til denne stillingen. Språkrådet opplever at det også er stadig vanskeligere å 

finne kompetente sakkyndige til å betjene konsulentstillingene i Stedsnavntjenesten, fordi 

den gradvise nedbyggingen av fagfeltet de siste 20-25 årene har ført til at det er få 

kompetente fagfolk igjen i yrkesaktiv alder. 
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Språkrådet har én rådgiver på fagfeltet norsk tegnspråk. Dette er en medarbeider med 

førstespråkskompetanse på fagområdet og i tillegg mastergrad i tegnspråkslingvistikk. En 

slik kompetanse er svært sjelden og vil vanskelig kunne erstattes med en lokaliseringen 

utenfor det sentrale østlandsområdet. Også når det gjelder minoritetsspråk er Språkrådet 

sårbart for tap av arbeidskraft. Én heltidsansatt rådgiver i Språkrådets administrasjon i Oslo 

dekker dette feltet, med bistand fra en desentralisert rådgiver i en deltidsstilling i Tromsø. Det 

er en forutsetning at rådgiveren har kompetanse i (minst) ett av de aktuelle 

minoritetsspråkene (kvensk, romanes eller romani). Utenfor Oslo (med unntak av i det 

primære utbredelsesområdet for kvensk) vil det være svært vanskelig å rekruttere til denne 

stillingen.  

 

De av Språkrådets fagområder det vil være minst krevende å gjøre gode nyrekrutteringer til 

på et sted med et robust og godt språkvitenskapelig forskningsmiljø, er trolig klart språk og 

nynorsk. Disse områdene vil likevel være sårbare ved tap av kompetent arbeidskraft i andre 

deler av Språkrådets organisasjon (jf. ovenfor), fordi arbeidsfeltene er avhengige av 

hverandres leveranser.  

 

Oppsummering: Språkrådets medarbeidere har en svært spesialisert fagkompetanse og på 

mange av rådets kjerneområder er den samlede rekrutteringsbasen på landsbasis svært 

liten. Dette innebærer at tap av kvalifisert arbeidskraft utgjør en risiko i Språkrådets daglige 

arbeid, og organisasjonen vil være ekstra sårbar i en situasjon der det er realistisk at mange 

medarbeidere forsvinner og det må gjøres nyrekrutteringer.  

4.4 Infrastruktur 

Foruten hensynet til rekruttering, har Språkrådet behov for både formell og uformell kontakt 

med fagmiljøene ved UH-institusjonene. Språkrådet har ikke forskningsakkreditering og er 

svært avhengig av tett samarbeid med relevante forskningsmiljø for å få frem relevant 

forskning på områder som er viktig for gjennomføring av norsk språkpolitikk. Særlig viktig for 

arbeidet på minoritetsspråkfeltene er samarbeidet med MultiLing – Senter for flerspråklighet 

ved Universitetet i Oslo, og med Høgskolen i Oslo og Akershus på tegnspråksfeltet. Tett 

kontakt med prosjektmiljøet for forskning i klart juridisk språk (prosjekteier Universitetet i 

Oslo, men finansiert av KMD) vil også være viktig for arbeidet med klart språk og klart 

juridisk språk i den kommende perioden.  

 

Videre trenger Språkrådet bistand fra tolketjenesten for tegnspråktolking i sitt daglige arbeid 

(to faste tolker følger tegnspråkrådgiveren og yter tolkebistand både i Språkrådet og på 

møter, konferanser og andre arrangementer). Det finnes tolketjeneste i nesten hvert fylke, 

men spisskompetansen er først og fremst i Oslo og kvaliteten på tolketjenestene i landet for 

øvrig dessverre er mer varierende. 

 

Nærhet til kommunikasjon/ transport er en fordel ettersom Språkrådet knytter til seg en del 

ekstern kompetanse gjennom fagråd, ekspertutvalg og fagjuryer for flere språkpriser. Det må 

legges til grunn at Språkrådet har et særskilt behov for gode kommunikasjoner.  
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Nærmere om sentrale samarbeidspartnere:  

Språkrådet har språk i arbeids- og næringslivet som ett av sine viktige arbeidsområder. Det  

er i 2017 inngått en samarbeidsavtale med standardiseringsorganisasjonen Standard Norge 

(lokalisert på Lysaker). Målet er å få en større andel standarder og terminologi fra disse 

oversatt til norsk. Dette er viktig for et effektivt og trygt arbeidsliv, og det sikrer også 

interessene til brukere og kunder som mottar tjenester eller kjøper varer som er utviklet i tråd 

med gjeldende standarder på relevante felt. I samarbeidsavtalen inngår det også et forsøk 

på å utvide dette språksamarbeidet innenfor det nordiske språkområdet. Den fysiske 

nærheten mellom organisasjonene er avgjørende for en løpende dialog om arbeidet.  

 

Språkrådet samarbeider tett med flere sentrale arbeidslivsorganisasjoner, bl.a. Virke, NHO 

og LO. Samarbeidet med bransjeorganisasjonen Finans Norge om klart språk i pensjons- og 

livsforsikringsporteføljen til medlemsbedriftene deres har vært viktig, og det har ikke minst 

latt seg realisere gjennom løpende, tett kontakt i utviklingsfasen for prosjektet. Sammen med 

Kommunikasjonsforeningen (også lokalisert i Oslo) er det kartlagt sterk interesse for klart 

språk i næringslivet, med utgangspunkt i Finans Norge-metodikken. Utvikling av en 

verktøykasse til bruk for andre typer næringslivsvirksomheter er et tiltak som er viktig for 

språkbrukere over hele landet, men som i sterk grad avhenger av muligheten for løpende 

kontakt med samarbeidspartnere i aktuelle næringslivsorganisasjoner.  

 

Språkrådets satsing på klart godt språk i helsesektoren er avhengig av et tett samarbeid med 

relevante direktorater. For å få til god samordning og implementering av kvalitetssikrede 

språkrutiner i alle helseregioner er det nødvendig å arbeide direkte inn mot sentralapparatet. 

Formålet med prosjektet er å sikre alle pasienter godt, klart språk. Tiltaket er viktig for 

pasientene og vil være til stor nytte for behandlingsinstitusjonene.  

 

Språkrådet har et løpende samarbeid med Difi om klart språk i staten, og vil nå ta initiativ til å 

gå mer direkte inn i arbeidet med grunnlagsressurser for maskinoversettelsesprogrammer. 

Dette er et prioritert arbeidsområde for Difi, og sammen med Nasjonalbibliotekets språkbank 

ønsker Språkrådet å bistå tettere i dette arbeidet. Språkrådets regelmessige 

samarbeidsmøter med Utdanningsdirektoratet og Statped (begge lokaliserte i Oslo) er viktige 

for rådets løpende arbeid på skolefeltet. 

 

Høgskolen i Oslo og Akershus arbeider med en utbygging av utdanningstilbudet sitt på 

tegnspråkfeltet, med formål å utdanne mer kompetent undervisningspersonale. Språkrådet 

er invitert inn i dette arbeidet, og deltok på et første møte om dette arbeidet i mai i år. Dette 

initiativet vil være avgjørende viktig for å sikre at Norge kan tilby kvalitativt tilfredsstillende 

grunnskoletilbud til barn som etter loven har krav på at undervisningen blir gitt på norsk 

tegnspråk.  

 

De nevnte områdene er et utvalg eksempler på arbeidsfelt og tiltak der Språkrådet med 

dagens lokalisering og med dagens ressurstilgang gjør det mulig å gjennomføre viktige 

prosjekter med gjennomslag i hele språkbrukersamfunnet og på felt som dreier seg om 

sikkerhet for borgerne, effektivitet i arbeidslivet og sikring av rettighetene til individuelle 

språkbrukere.  
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5. Utredningsinstruksen 

Regjeringens utflyttingspolitikk er å skape flere arbeidsplasser i distriktene utenfor det 

sentrale Østlandsområdet.  Utflytting reiser det prinsipielle spørsmål om Språkrådet ved en 

utflytting vil være i fullgod stand til å utføre sitt samfunnsoppdrag og dermed kunne bidra til å 

gjennomføre regjeringens språkpolitikk. Det vil åpenbart ha en positiv effekt at et 

lokalsamfunn utenfor Oslo tilføres nye arbeidsplasser, økte skatteinntekter for den aktuelle 

kommunen, m.v. Ny plassering vil kunne gi mulighet for nye samarbeidsrelasjoner innenfor 

både offentlig og privat virksomhet. Utflytting vil ha en umiddelbar negativ effekt for 

Språkrådets ansatte. Det må legges til grunn av få – om noen – av Språkrådets 

medarbeidere vil følge med ved en utflytting. Langt de fleste av Språkrådets ansatte er 

høykompetente medarbeidere som trolig raskt vil kunne absorberes i universitets- og 

høyskolemiljøene. Denne negative effekten vil derfor antakeligvis være midlertidig. En  

sannsynlig virkning vil være at Språkrådet vil få problemer med å tiltrekke seg like 

høykompetente medarbeidere som i dag. Dette vil få konsekvenser for Språkrådets 

muligheter til å utføre samfunnsoppdraget og gjennomføre språkpolitikken på en like god 

måte som i dag. Konsekvensen blir bl.a. at språkdimensjonen svekkes når det utformes 

politikk og regelverk på andre sektorområder, statsforvaltningen og næringslivet får dårligere 

veiledning og fører et mindre presist språk, intensjonen med målloven ikke blir oppfylt og 

kunnskapen om norsk rettskriving blir svak. Dette vil ikke gagne demokratiet og 

befolkningen, og kan komme til å svekke norsk språks status og bruk i det lange løp. Dette 

vil være en varig effekt. Ut fra en slik risiko anbefales det  ikke å flytte Språkrådet ut av Oslo. 

 

Et hensyn som spesifikt skiller Språkrådet fra de fleste andre statlige etater, er at 

virksomheten og oppgaveporteføljen er omdiskutert i offentligheten. Språkrådets rolle som 

utøver av norsk språkpolitikk er jevnlig oppe til debatt i det offentlige rommet, og senest nå i 

juni har dette kommet opp i media. At Språkrådet stadig er kontroversiell som organisasjon 

gjør at rådets autoritet og måten samfunnsoppdraget løses på vil bli enda vanskeligere 

dersom organisasjonen opplever langvarig svekking som følge av utflytting. 

6. Vurdering av stedsalternativene 

6.1 Faglige vurderinger 

6.1.1 Generelt 

De tre aktuelle lokaliseringsalternativene har i ulik grad utdanningstilbud som er relevante for 

Språkrådet. Når man skal vurdere utflytting av Språkrådet, må det tas avgjørende hensyn til 

om virksomheten kan tiltrekke seg språkfaglig kompetanse på lokaliseringsstedet. Videre må 

det tas hensyn til hvilken kompetanse Språkrådet har, og hvem som etterspør denne 

kompetansen. Det må også tas hensyn til hva som er målene med regjeringens politikk når 

det gjelder utflytting av statlige virksomheter, og Språkrådets generelle anseelse i samfunnet. 

 

I det følgende redegjøres det kort noe nærmere for dette. 
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6.1.2 Relevante utdanningstilbud/rekruttering 

Bergen har et tilfredsstillende fagmiljø på de fleste av de fagområdene som er relevante for 

Språkrådet – dog med unntak for tegnspråk, nasjonale minoritetsspråk, stedsnavnforskning 

og leksikografi. 

 

Bø i Telemark har ingen utdanning av umiddelbar relevans for Språkrådet, og Høgskolen i 

Sørøstnorge tilbyr kun enkeltemner i nordisk på BA-nivå ved studiestedet Bø.  

 

Stjørdal har i seg selv ingen utdanningsinstitusjon med relevans for Språkrådet, men 

Trondheim er ikke langt unna, og der har NTNU et godt fagmiljø innen lingvistikk, nordistikk, 

sosiolingvistikk og syntaks, men det er mindre kompetanse i tegnspråk og minoritetsspråk. 

Som de andre institusjonene mangler NTNU større fagmiljøer på Språkrådets kjernefelt i den 

mer tradisjonelt orienterte delen av nordistikken. 

 

Oslo er i realiteten det eneste stedet som kan tilby fagmiljøer innen de fleste områdene som 

er relevante for Språkrådet. Her mangler også fagmiljøer i stedsnavnforskning og 

leksikografi. Universitetet i Oslo har fram til 2016 hatt kurstilbud på BA-og MA-nivå i 

leksikografi, men har ikke lenger noe fagmiljø på dette feltet. Det samme gjelder 

stedsnavnforskning (kurset «Namn i historisk perspektiv» på BA-og MA-nivå ble sist gitt 

våren 2015).   

 

På noen fagfelt som er relevante for Språkrådet finnes det per i dag ikke relevante 

utdanningstilbud noe sted i landet. Dette gjelder særlig fagfeltene leksikografi/leksikologi og 

stedsnavnforskning, noe også Språkrådet tok opp i sitt skriftlige innspill til 

Humaniorameldingen. Universitetet i Bergen (UiB) har overtatt ansvaret for språk- og 

navnesamlingene som er knyttet til disse fagemnene, men institusjonen er tydelig på at 

oppdraget de har fått økt budsjettramme for å dekke, kun gjelder forvaltning av disse 

samlingene. For at det skal kunne bygges opp nødvendige forskningsmiljøer på de nevnte 

fagområdene, vil Språkrådets bidrag i det arbeidet etter all sannsynlighet være helt 

avgjørende. På denne måten kan Språkrådet støtte faglig opp om re-etableringen av et 

forskningsmiljø som kan ta ansvar for en viktig del av den norske språkinfrastrukturen. For 

Språkrådet er det avgjørende at det finnes aktive forskningsmiljøer på de fagfeltene som 

ligger innenfor rådets kjernearbeidsfelt, og ny miljøbygging er trolig helt avhengig av at 

Språkrådet bidrar med sin fagkompetanse. 

 

En modell der Språkrådet bistår faglig i oppbyggingen av et nytt forskningsmiljø for 

stedsnavnsforskning er også trolig den beste måten å få til ny aktivitet på fagfeltet. I dette 

arbeidet må det etableres en dialog med både eier av stedsnavnsamlingene (UiB) og 

Universitets- og høgskolerådet (som samordnende organ i UH-sektoren) om hvor det er 

ønskelig at et nytt fagmiljø på dette feltet etableres. Uavhengig av hvor et slikt fagtilbud 

lokaliseres vil Språkrådets faglige bistand være svært viktig.  

 

Dersom Språkrådet i og med en utflytting av virksomheten mister egen kjernekompetanse på 

disse sårbare fagfeltene, vil det være vanskelig å tilby hjelp til den eller de UH-

organisasjonene som ønsker å satse på ny forsknings- og utdanningsvirksomhet.  
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6.1.3 Språkrådets kunder 

Språkrådet har et bredt spekter av kunder. Langt de fleste av disse holder til i Oslo. Her 

redegjøres det kort for hvilke tjenester Språkrådet tilbyr. 

Klarspråk. Språkrådet har sammen med Difi hovedansvaret for klarspråk i staten. Erfaring 

har vist at fysisk kursvirksomhet er det mest effektive for den typen virksomhetstilpassede 

kurs som dette gjelder. De fleste oppdragsgiverne holder til i Oslo, og de må dekke 

reiseutgifter for kursdeltakerne. Trolig vil færre be om assistanse fra Språkrådet med en 

lokalisering utenfor Oslo. Resultatet blir dårligere språk i staten. 

Lovspråk. Klart lovspråk er viktig i et demokratisk samfunn. Språkrådet har opparbeidet seg 

spisskompetanse på lovspråk, og denne kompetansen blir mer og mer etterspurt. I og med at 

lovene skrives av departementene, og i lys av at departementene i overskuelig fremtid nok 

kommer til å ligge i Oslo, er det viktig med nærhet til denne tjenesten. 

Næringslivet. Hovedkontorene til de fleste sentrale aktørene i næringslivet ligger i Oslo. 

Språkrådet har et fruktbart samarbeid med næringslivets organisasjoner på et overordnet 

nivå. Det må antas at dette samarbeidet vil forringes ved en lokalisering utenfor Oslo. 

Tegnspråk. Tegnspråk er et satsingsområde for Språkrådet. De fleste som bruker tegnspråk 

bor i Østlandsområdet, og de relevante institusjonene ligger i Oslo. Utenfor Oslo finnes det 

kun tolkefaglig kompetanse, ikke kompetanse i tegnspråklingvistikk. Det er det siste feltet 

Språkrådet arbeider med, ikke tolkefaget som sådan. 

6.1.4 Språkrådets status 

Språkrådet er et forvaltningsorgan med hele landet og hele befolkningen som virkefelt. I 
enkelte kretser synes det å ha bredd seg en oppfatning av at Språkrådet er en slags vokter 
spesielt av nynorsk. Denne oppfatningen er blitt tydeliggjort gjennom den perioden der det 
nå har vært til vurdering om Språkrådets virksomhet skal flyttes ut av Oslo. Mange 
kommuner og regioner har gitt uttrykk for at de har eller ønsker seg en nynorskprofil som 
ville legge til rette for at Språkrådet kunne lokaliseres hos dem, med utgangspunkt i at 
Språkrådet oppfattes som en «nynorskvirksomhet». Dette stemmer ikke med rådets faktiske 
oppgaver. Språkrådet er en virksomhet som like mye er til for bokmålsbrukerne som for 
nynorskbrukerne. For å avdempe denne misoppfatningen vil det trolig være klokt ikke å 
lokalisere Språkrådet i et område som entydig oppfattes som synonymt med nynorsk. 

6.2 Vurdering av kostnader 

Erfaringene fra utflyttingen av statlige arbeidsplasser på begynnelsen av 2000-tallet viser 

følgende hovedtendenser: 

- Frafallet av medarbeidere var på 75-90 prosent 

- På tross av gode incentivordninger var det vanskelig å beholde nøkkelmedarbeidere 

med lang erfaring 
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- Utflyttingen sett under ett ga ingen kostnadsbesparelser 

- Flyttingen hadde ingen eller svært beskjedne lokale og regionale effekter 

- Økonomi: Evalueringen av utflyttingsprosessen i 2003 viser at kostnadene både på 

kort og lang sikt øker. Den kortsiktige kostnadsøkningen domineres av lønn og 

kompensasjonsutgifter for å beholde tilsatte, men også av økte utgifter til nye lokaler. 

De langsiktige effektene viser at driftskostnadene generelt øker. Dette skyldes dels 

økte husleiekostnader, økte lønnskostnader, men også i noen grad økte reiseutgifter. 

 

Det er liten grunn til å anta at situasjonen vil være annerledes ved en utflytting av 

Språkrådet. Det må legges til grunn at få – om noen – av de eksisterende medarbeiderne 

fortsatt vil være tilsatt i Språkrådet etter en utflytting fra Oslo. Medarbeiderne i Språkrådet 

innehar meget høy kompetanse på spesialiserte fagfelt, og vil være aktuelle som 

medarbeidere ved ulike universitets- og høyskoleinstitusjoner i Oslo og Østlandsområdet. 

Det må derfor legges til grunn at dersom det fattes et vedtak om å lokalisere Språkrådet 

utenfor Oslo fra og med 2018, må det bygges opp en helt ny organisasjon. For å kunne 

opprettholde Språkrådets tjenester, må det derfor planlegges med drift av det eksisterende 

Språkrådet i Oslo parallelt med oppbygging av en ny virksomhet utenfor Oslo. 

Tidsperspektivet er noe ulikt for de tre aktuelle stedene. I Bergen og Stjørdal er det tilgang på 

aktuelle kontorlokaler. Her kan det være inngått leieavtaler primo 2018, mens det i Bø i 

Telemark trolig må reises et nytt kontorbygg.  

 

Følgende premisser er lagt til grunn for beregning av kostnader ved de ulike 

lokasjonsstedene: 

 
a) Kulturdepartementet er forpliktet til å dekke Språkrådets utgifter til husleie i Halvbroren 

frem til 2030. Dersom husleiekontrakten kan reforhandles så vil merutgiftene med flytting 

reduseres tilsvarende. 

b) Det legges til grunn at et eventuelt vedtak om utflytting av Språkrådet skal gjelde fra 

årsskiftet 2017/2018. 

c) Billetter ved reise med fly og jernbane må kunne om-/avbestilles. Detaljer om 

beregningsgrunnlag følger som vedlegg. 

d) To medarbeidere deltar på til sammen 490 årlige møter i Oslo. 

e) Få – eller ingen – av medarbeiderne følger med til ny lokasjon. Dette innebærer 

parallelldrift av Språkrådet i Oslo samtidig som den nye institusjonen bygges opp på et 

nytt sted. Det må påregnes ett års full drift i 2018 i Oslo kombinert med et halvt års drift 

utenfor Oslo. 

f) Arealbehov er basert på statens norm for kontorareal – brutto 23 kvm per ansatt – dvs. til 

sammen 805 kvm. 

g) Det er mulig å leie relevante kontorlokaler i Bergen og Stjørdal. I Bø i Telemark må det 

trolig bygges nye lokaler. Byggfaglig kompetanse i Kulturdepartementet oppgir en 

kvadratmeterpris på 40 000 kroner. 

h) Pris for leie av lokaler er basert på en rapport fra DnB Næringseiendom AS fra andre 

kvartal 2017. Denne angir en leie på ca. 2000 kroner/kvm i Bergen, og 1470 kroner/kvm i 

Stjørdal. 

i) Språkrådets tre fagråd fortsetter virksomheten som nå – med fem årlige møter i 

Språkrådets lokaler. 

j) Det må investeres i nytt IKT-utstyr – med et anslag fra Språkrådet på ca. 1 mill. kroner. 
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k) Språkrådet må bygge opp et nytt bibliotek av fagbøker. Språkrådets anslag er en 

engangsinvestering på 350 000 kroner. 

l) Det må investeres i inventar. Tall fra liknende prosesser tilsier ca. 60 000 kroner per 

ansatt. 

m) Ved flytting må staben styrkes med anslagsvis tre medarbeidere til IKT og 

administrasjon. 

6.3 Oslo – dagens situasjon 

Språkrådets utgifter i 2017 ved dagens lokalisering i Oslo er som følger: 

 

Husleie i Halvbroren       2 530 000 

Lønnsutgifter      26 000 000 

Reiseutgifter (administrasjonen)        706 000 

Reiseutgifter fagrådene           144 000 

Øvrige driftsutgifter 6 592 000 

Sum 35 972 000 

 

6.4 Flytting - Bergen, Bø i Telemark og Stjørdal 

Det understrekes at det er knyttet usikkerhet til kostnadsanslagene. 

6.4.1 Bergen 

Driftsutgifter i 2018 med lokalisering i Bergen: 

 

Husleie i Halvbroren 2 530 000 

Husleie i Bergen 805 000 

Lønnsutgifter Oslo 26 000 000 

Lønnsutgifter Bergen 13 000 000 

Tre nye stillinger (IKT og adm.)  2 700 000 

Reiseutgifter (administrasjonen) 2 675 000 

Reiseutgifter fagrådene 222 000 

Øvrige driftsutgifter 6 542 000 

Sum 54 474 000 

 

I tillegg kommer følgende engangsinvesteringer som vil være identisk for alle 

lokaliseringsteder utenfor Oslo: 

 

IKT-utstyr 1 000 000 

Inventar 2 100 000 

Bibliotek 350 000 

Sum 3 450 000 

 

Flytting til Bergen innebærer et budsjettbehov i 2018 på ca 58 mill. kroner. Dette er en en 

økning på 22 mill. kroner sammenlignet med videre drift i Oslo i overgangsåret. 

 

Driftsutgifter i 2019 og i årene etter fremkommer slik: 



12 
 

 

Husleie Halvbroren  2 530 000 

Husleie Bergen  1 610 000 

Lønnsutgifter 26 000 000 

Tre nye stillinger (IKT og adm.)  2 700 000 

Reiseutgifter (administrasjonen) 5 350 000 

Reiseutgifter fagråd 444 000 

Øvrige driftsutgifter 6 542 000 

Sum 45 176 000 

 

Årlige driftsutgifter ved flytting til Bergen vil utgjøre ca 45 mill. kroner. Dette er 9 mill. kroner 

høyere enn det årlige utgifter ved videre drift i Oslo utgjør. 

6.4.2 Bø i Telemark 

Det er en smule utfordrende å gi en vurdering av driftsutgiftene ved en lokalisering i Bø i 

Telemark. Dette har først og fremst sammenheng med at det neppe finnes ledige aktuelle 

lokaler. Et nybygg i regi av Statsbygg med en kvadratmeterpris på 40 000 kroner gir en pris 

på 32,2 mill. kroner. Basert på Statsbyggs opplysninger om kostnadsdekkende husleie tilsier 

dette en årlig husleie på om lag 2 350 000 kroner.  

 

Det tar tid å bygge hus. Det er derfor neppe noen realisme i at Språkrådet kan være på plass 

i Bø i Telemark før tidligst medio 2020. Det må derfor legges til grunn full drift av Språkrådet i 

Oslo i 2018 og 2019, og halv drift i 2020. Dette gir følgende tall i 2020: 

 

Husleie Halvbroren 2 530 000 

Husleie Bø 1 175 000 

Lønnsutgifter Oslo 26 000 000 

Lønnsutgifter Bø 13 000 000 

Tre nye stillinger (IKT og adm.)  2 700 000 

Reiseutgifter (administrasjonen) 568 400 

Reiseutgifter fagråd 167 100 

Øvrige driftsutgifter 6 542 000 

Engangsinvesteringer 3 450 000 

Sum 56 132 500 

 

Flytting til Bø i Telemark innebærer et budsjettbehov i flytteåret (2020) på ca 56 mill. kroner. 

Dette er en økning på 20 mill. kroner sammenlignet med videre drift i Oslo i overgangsåret. 

 

Helårsdrift Bø etter 2020: 

 

Husleie Halvbroren 2 530 000 

Husleie Bø 2 350 000 

Lønnsutgifter Bø 26 000 000 

Tre nye stillinger (IKT og adm.)  2 700 000 

Reiseutgifter (administrasjonen) 1 136 800 

Reiseutgifter fagråd 334 100 
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Øvrige driftsutgifter 6 542 000 

Sum 41 592 100 

 

Årlige driftsutgifter ved flytting til Bø i Telemark vil utgjøre ca 41,5 mill. kroner. Dette er 5,5 

mill. kroner høyere enn det årlige utgifter ved videre drift i Oslo utgjør. 

6.4.3 Stjørdal 

Driftsutgifter i 2018 med lokalisering i Stjørdal: 

 

Husleie Halvbroren  2 530 000 

Husleie Stjørdal 592 000 

Lønnsutgifter Oslo 26 000 000 

Lønnsutgifter Stjørdal 13 000 000 

Tre nye stillinger (IKT og adm.)  2 700 000 

Reiseutgifter (administrasjonen) 2 416 000 

Reiseutgifter fagråd 208 000 

Øvrige driftsutgifter 6 542 000 

Engangsinvesteringer 3 450 000 

Sum 57 438 000 

 

Flytting til Stjørdal innebærer et budsjettbehov i 2018 på ca 57,5 mill. kroner. Dette er en 

økning på 21,5 mill. kroner sammenlignet med videre drift i Oslo i overgangsåret. 

 

Driftsutgifter i 2019 og fremover: 

 

Husleie Halvbroren  2 530 000 

Husleie Stjørdal  1 184 000 

Lønnsutgifter Stjørdal 26 000 000 

Tre nye stillinger (IKT og adm.)  2 700 000 

Reiseutgifter (administrasjonen) 4 830 000 

Reiseutgifter fagråd  416 000 

Øvrige driftsutgifter 6 542 000 

Sum 44 202 000 

 

Årlige driftsutgifter ved flytting til Stjørdal vil utgjøre ca 44,2 mill. kroner. Dette er 8 mill. 

kroner høyere enn det årlige utgifter ved videre drift i Oslo utgjør. 

6.5 Ikke utflytting 

Dersom Språkrådet ikke flyttes ut av Oslo, vil situasjonen være uendret. Det vil ikke påløpe 

kostnader ut over dagens nivå. Tvert om det all grunn å anta at driften vil bli effektivisert 

gjennom det samarbeidet som nå etableres mellom virksomheten på Solli plass. Det er 

vanskelig å tallfeste effekten av dette før samarbeidet har virket en tid. 



14 
 

6.6 Oppsummering av økonomiske forhold 

Økonomisk sett fremstår de tre alternativene til fortsatt lokalisering i Oslo som relativt 

likeverdige i årlige driftsutgifter på permanent basis med et spenn fra ca. 41,5 til ca. 45 mill. 

kroner. Disse beløpene er likevel høyere enn tilsvarende tall ved fortsatt lokalisering i Oslo.  I 

avviklings-/oppbyggingsfasen kommer Bø i Telemark rimeligst ut, men det vil ta lenger tid å 

bygge opp en organisasjon der. Faren for at Språkrådet i Oslo tømmes for kompetanse og 

medarbeidere før etablering kan skje i Bø, er definitivt til stede. 

 

Engangsutgiftene ved de tre alternativene er noenlunde like – ca. 17 mill. kroner 

(engangsinvesteringer og lønnsutgifter både i Oslo og på nytt lokaliseringssted). 

6.7 Regjeringens politikk 

Det er et viktig element i regjeringens politikk å bidra til at det skapes flere statlige 

arbeidsplasser i distriktene – enten ved at det etableres ny virksomhet, eller ved at 

eksisterende virksomhet flyttes ut av hovedstadsområdet. Et relevant måltall i denne 

sammenheng er da andelen statlige arbeidsplasser i de tre kommunene som er aktuelle for 

lokalisering utenfor Oslo. Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser følgende: 

 

Bergen:   15,33 pst. 

Bø i Telemark:    9,77 pst. 

Stjørdal:     5,72 pst. 

7. Konklusjoner 

1.  Språkfaglige vurderinger taler mot å flytte Språkrådet ut av Oslo. Oslo er i realiteten 

det eneste stedet som kan tilby de mest relevante fagmiljøene innenfor områdene 

Språkrådet forvalter. De fagmiljøene Oslo mangler, finnes heller ikke noe annet sted i 

landet. 

 Med en flytting av Språkrådet vil det være høy risiko for tap av kompetanse på 

områder der det er svært vanskelig å rekruttere ny kompetent arbeidskraft. Dette 

skyldes Språkrådets høyt spesialiserte arbeidsoppgaver på fagfelt der det utdannes 

svært få nye kandidater. 

2.  Hensynet til Språkrådets rolle som nøytralt språkorgan for begge de to norske 

målformene taler for en lokalisering på et språknøytralt sted. 

3. Språkrådets driftsutgifter vil øke sammenlignet med fortsatt lokalisering i Oslo. Det vil 

påløpe betydelige engangsutgifter ved flytting i overgangsåret.  Det er økonomisk sett 

ikke store forskjeller mellom de tre alternative lokaliseringsalternativene. I tillegg taler 

forventet effektivisering gjennom samarbeid på Solli plass til Oslos fordel. 

4. Dersom Språkrådet allikevel må flytte ut av Oslo, så anses Bergen som det mest 

aktuelle alternativet, mest på grunn av tilgang på faglig kompetanse, men også på 

grunn av språklig nøytralitet. 

5.  Hovedkonklusjonen blir at Språkrådet – for på best mulig måte å kunne oppfylles sitt 

samfunnsoppdrag – ikke bør flyttes ut av Oslo. 

 


