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Høringsuttalelse om forslag til ny, helhetlig språklov, jf. høringsnotat fra

Kulturdepartementet av 26.  august 2019

Det er fortjenstfullt at Kulturdepartementet tar mål av seg til å fremme forslag til en helhetlig språklov.

Imidlertid er det flere mangler ved det lovutkastet som nå er sendt på høring. Det tilhørende hørings-

notatet er av ujevn kvalitet og ikke alltid like klargjørende. Både lovutkast og høringsnotat framstår

som uferdige dokumenter.

Lovforberedelse er oftest et stort og komplisert arbeid, og det er tydelig at departementet i dette tilfelle

ikke har avsatt tilstrekkelig tid og ressurser til å gjøre den omfattende og grundige jobben som kreves.

Dermed har lovutkastet heller ikke fått det helhetlige preg som det er forutsatt å skulle ha.

Jeg har selv arbeidet mye med språkfeltet gjennom mange år og kjenner derfor en viss forpliktelse til å

bidra med konstruktive merknader med tanke på den videre bearbeidelse av utkastet. Alle
kommentarer i det følgende er forankret i gjeldende språkpolitikk slik denne i hovedtrekk ble fastlagt

gjennom stortingsbehandlingen av St.meld. nr. 35 (2007—2008), heretter kalt språkmeldingen.

Uttalelsen er disponert slik at den skal være enklest mulig å bruke som veiledning i arbeidet med å
forbedre og utfylle lovutkastet. Den er delt i seks hoveddeler med i alt 36 underpunkter.

Den første hoveddelen omfatter en tredjedel av alle underpunktene og er ment å fremheve alt som er

positivt ved utkastet slik det foreligger. Det er av betydning at man i størst mulig grad holder fast ved

dette selv om man skulle møte en viss motbør i høringen.

Del II omhandler det ene punktet i høringsutkastet som departementet absolutt ikke må gå videre med.

Forslaget om at det ikke lenger skal være et lovfestet krav til ansatte i staten å skrive både nynorsk og

bokmål, vil rive vekk hovedpilaren i norsk språkpolitikk og er stikk i strid med forutsetningene i

språkmeldingen.

Del III dreier seg om de nye overordnede bestemmelsene i lovutkastet og redegjør for to tilfeller av

misvisende begrepsbruk. Dette bør være noenlunde enkelt å endre, men det krever en del omtanke å

finne de mest treffende begrepsbetegnelser og lovformuleringer.

Del IV tar for seg lovtekniske spørsmål, og her er det særlig pkt. 17 om overordnet lovstruktur som vil

kreve arbeid og omtanke. Strukturen må forenkles og klargjøres, men kan ikke fastlegges i ett og alt

før man har avklart omfang og innhold av de bestemmelser det endelige lovforslaget vil omfatte.

Del V og VI omfatter en rekke underpunkter som gjelder forslag til forbedring og utbygging av lov—
utkastet. Del V dreier seg om bestemmelser som ligger inne i det foreliggende lovutkastet, men som

ikke er tilfredsstillende eller fyllestgjørende utformet. Del VI tar for seg temaer som ikke er med i

lovutkastet, men som bør innarbeides for at loven skal bli helhetlig slik som forutsatt. Pkt. 27 er her

særlig viktig å følge opp.

Oppstillingen på neste side gir en mer detaljert oversikt over alle punktene i uttalelsen.
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I. Jeg slutter  meg til en rekke av forslagene  i  høringsutkastet:

1. Likestilling mellom nynorsk og bokmål som del av lovens formål

2. Et ansvar for det offentlige å fremme bruk av nynorsk
3. Krav til målbruk i fylkeskommunene

4. Kvotekrav til målbruken i nøytrale regionale statsorganer
5. Overordnede regler om norsk språk og andre nasjonale språk

6. Et lovfestet offentlig ansvar for de nasjonale språkene

7. Begrepet «målform»  fiemes  fra loven

8. Endret defmisj on av flertallsspråk
9. Parallellutgave av dokumenter til bruk i skolen

10. Klargjøring av hvilke selvstendige rettssubjekter som omfattes

11. Lovforankring av Språkrådet
12. Lovfesting av krav til klarspråk

II. Ett forslag er klart i strid med gjeldende språkpolitikk og må endres

13. Krav til ansattes språkkompetanse

III.  To tilfeller av misvisende begrepsbruk som må endres

14. Hvordan skal loven betegne norsk språks offisielle status

15. Hvordan skal loven betegne bokmål og nynorsk

IV. Nødvendig lovteknisk opprydding

16. Bestemmelser som må flyttes ut av formålsparagrafen
17. Nærmere om opprydding i overordnet lovstruktur

18. Forenkling og koordinering av dagens regler om målbruk i staten

19.  Språkrådet  — forholdet til gjeldende vedtekter

V.  Bestemmelser/forslag med utilsiktede eller utilstrekkelige virkninger

20. Fylkeskommunale språkvedtak

21. Rettskrivningens virkeområde
22. Utforming av navn på statsorganer

23. Bruk av andre nordiske språk som alternativ til norsk

24. Hva loven skal bestemme om Språkrådet

25. Flere organ med offentlig tilknytning bør omfattes

26. Teknologiske rammevilkår for offentlig språkproduksj on

27. Etterlevelse av loven, herunder klagebegrepet

VI.  Skal språkloven bli helhetlig, kreves et høyere ambisjonsnivå

28. Overordnede bestemmelser om tilgang til språk

29. Språkbrukere med fremmede morsmål

30. Bruk av andre språk enn norsk i og overfor det offentlige

31. Rett til å bruke norsk og å få informasjon på norsk

32. Eksamensspråk

33. Generelt om forholdet mellom bokmål og nynorsk
34. Spørsmål om lovfesting av rettskrivningsmyndigheten

35. Regulering av språkbruk i kommunene

36. Lovfestet rapporteringsmelding til Stortinget

Mange av punktene er her behandlet nokså summarisk. Departementet vil imidlertid være kjent med

hvor man kan gå for å finne utdypende merknader og mer fyllestgj ørende begrunnelser.
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I. J eg slutter meg til en  rekke  av forslagene i høringsutkastet

Lovutkastet inneholder mange positive forslag som det er viktig å holde fast ved i det videre arbeid.

De viktigste av disse omtales punktvis i det følgende:

1. Likestillin mellom n norsk 0 bokmål som del av lovens formål

Det er et avgjort framskritt når det i formålsparagrafen slås uttrykkelig fast at loven skal fremme like-

stilling mellom bokmål og nynorsk.

2. Et ansvar for det offentli e å fremme bruk av 11 norsk

Det er likeledes positivt at lovutkastet i kjølvannet av det som er nevnt i pkt. 1, slår fast at offentlige
organer har et ansvar for å fremme det minst brukte skriftspråket, i praksis nynorsk.

3. Krav til s råkbruk i lkeskommunene

Et viktig nytt forslag som departementet fortjener honnør for, er at de regler som i dag gjelder for bruk

av bokmål og nynorsk i regionale statsorganer, skal gjøres gjeldende også for fylkeskommunene

(alternativ 1). Så vidt jeg skjønner, er dette ment å gjelde for alle fylkeskommunale organer som faller

inn under definisjonen i § 2 første ledd i Offentleglova, jf. nærmere om dette under pkt. 17 nedenfor.

Dette er et godt og offensivt forslag, men i høringsutkastet er forslaget framsatt som ett av to

alternativer, og alternativ  2  er å videreføre dagens ordning uten regulering av den fylkeskommunale

målbruken. Jeg vil derfor understreke at 'e 'ennom ående støtter alternativ  I  . Det må imidlertid

understrekes at dette alternativet ikke er til hinder for at man samtidig kan opprettholde dagens rett for

fylkeskommunene til å fatte vedtak med krav om en bestemt språkbruk fra staten, jf. nærmere om dette

under pkt. 17 og pkt. 20 nedenfor.

4. Kvotekrav til målbruken i n rale re ionale statsor aner

Jeg slutter meg også til forslaget i høringsnotatet om minstekvoter for bruk av bokmål og nynorsk i

nøytrale regionale statsorganer, og at disse kvotekravene også gjøres gjeldende i fylkeskommunene,

det siste som en naturlig konsekvens av forslaget nevnt i pkt.  3  ovenfor. Inotatet nevnes to slike

kvotekrav, men det er bare det ene som er tatt inn i lovutkastet, jf. § 12 andre ledd andre punktum.  I

notatet virker det som departementet ikke helt har bestemt seg for om kvotekravene skal lovfestes eller

bare omtales i særmerknadene. Erfaring har vist at slike kvotekrav ofte neglisjeres, og de bør derfor

absolutt lovfestes for at de skal ha den nødvendige tyngde. Hvis ikke, er det fare for at forslaget bare

blir et slag i lufta.

5. Overordnede re ler om norsk 5 råk 0 andre nas'onale  s  råk

Det grunnleggende nye i lovutkastet er de overordnede bestemmelser om norsk språk og om tre andre

grupper av språk med nasjonal tradisjon i Norge, samisk språk, språkene kvensk, romani og romanes

og norsk tegnspråk. Jeg er enig i at disse bestemmelsene fordeles på fire egne paragrafer slik som

angitt i utkastet. Formålet med bestemmelsene må være å gi disse fire språkgruppene en offisiell

nasjonal status i det norske samfunnet, samtidig som det ulike innholdet i denne status defineres

særskilt for hver av gruppene. Det må imidlertid arbeides videre med den nærmere utforming og
utfylling av bestemmelsene. Særlig gjelder dette bestemmelsene om norsk språk, jf. nærmere om dette

ipkt. 14 og pkt. 15 nedenfor.

6. Et lovfestet offentli ansvar for de nas'onale s råkene

Jeg støtter også forslaget om å lovfeste at det offentlige skal ha et særlig ansvar for de nevnte fire

gruppene av nasjonale språk i Norge. Bestemmelser om dette er i lovutkastet tatt inn som en del av

formålsparagrafen, jf. § 1 andre, tredje og fjerde ledd. Verken i form eller innhold har imidlertid disse
bestemmelsene karakter av formålsbestemmelser, og de må derfor flyttes til de respektive paragrafer

med overordnede bestemmelser nevnt i pkt. 5 ovenfor, jf. nærmere om dette i pkt. 16 nedenfor. De

utgjør en naturlig utfylling av paragrafene med bestemmelser om de fire gruppene av nasjonale språk i

Norge som i lovutkastet står som §§ 4—7.
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7. Be e et «målform» f ernes fra loven

Jeg slutter meg til forslaget om at den nye språkloven ikke skal omtale bokmål og nynorsk som

«målformer», slik det gjøres i gjeldende lov om målbruk i offentlig tjeneste. Dette vil sammen med

andre tiltak bidra til å heve nynorskens status. Hvilken alternativ begrepsbruk og uttrykksmåte man i

ulike sammenhenger skal velge, er imidlertid ikke løst på en fullgod måte i lovutkastet, jf. nærmere

om dette i pkt. 15 nedenfor.

8. Endret definis'on av flertallss råk

Jeg er videre enig i forslaget om å endre definisjonen av flertallsspråk i geografisk avgrensende

områder slik at det heretter vil kreves at et absolutt flertall blant kommunene i området har gjort

vedtak om samme språk. Dagens definisjon, som innebærer at de nøytrale kommunene ikke regnes

med, gir i gitte situasjoner dels paradoksale, dels urimelige utslag, og den foreslåtte endringen vil bidra

til å styrke regelverkets legitimitet.

9. Parallellut ave av dokumenter til bruk i skolen

Jeg støtter forslaget om at loven skal kreve at det lages parallelle nynorsk- og bokmålsversj oner av

dokumenter som er ment til bruk i skolen, jf. forslaget i § 13 tredje ledd i lovutkastet. Bestemmelsen

bør imidlertid åpne for at det kan lages parallellversjoner også i enkelte andre tilfeller, uten at disse

nødvendigvis bør utpekes konkret i loven; det sikrer en viss fleksibilitet. Lovtelmisk bør alt dette løses

på annen måte enn foreslått i utkastet, jf. pkt. 18 nedenfor.

10. Klar 'ørin av hvilke selvstendi e rettssub'ekter som omfattes

Jeg er enig i at det må klargjøres i loven at også en rekke selvstendige rettssubjekter med offentlig

tilknytning skal være omfattet av lovens regler om språkbruk i det offentlige. Jeg er også enig i at man

må komme bort fra dagens uklare rettstilstand, og at den nye loven derfor må inneholde klare kriterier

for å avgjøre hvilke selvstendige rettssubjekter som omfattes og hvilke som faller utenfor lovens virke—

område. Endelig er jeg enig i at det kan være hensiktsmessig å ta utgangspunkt i de kriterier som er

brukt for å avgrense virkeområdet for Offentleglova. Imidlertid er den nærmere avgrensningen verken

lovteknisk eller innholdsmessig løst på en tilfredsstillende måte i det lovutkastet som foreligger, jf.

nærmere om dette i pkt. 17 og 25 nedenfor.

1 1. Lovforankrin av  S  råkrådet

Jeg støtter forslaget om at Språkrådets virksomhet forankres i den nye språkloven. Dette er i samsvar

med forutsetningene i språkmeldingen. lmeldingen ble også innholdet i en slik lovfesting nærmere

drøftet. ] høringsnotatet er den tilsvarende drøftingen noe uklar og litt vanskelig å få grep om. De

foreslåtte lovbestemmelser om Språkrådet er noe mangelfulle. Jeg viser til nærmere omtale i pkt. 24

nedenfor.

12. Lovfestino av krav til klars råk

Jeg slutter meg til forslaget om at språkloven skal pålegge det offentlige å føre et klart språk som er

forståelig for dem det retter seg til. Jeg er også enig i at en eventuell bestemmelse om klart språk i en

ny forvaltningslov ikke gjør det overflødig med en tilsvarende bestemmelse i en helhetlig språklov.

Forvaltningsloven og språkloven har ulike funksjoner, og kravet til klarspråk vil ha ulikt hovedformål

i de to lovene. Jeg er også enig i at det er av særlig betydning med klart språk i lover og regler, og at

klart lovspråk både har et en juridisk og en språklig komponent. Det blir da noe av et paradoks at det

foreliggende utkast til språklov verken lovteknisk eller språklig kan sies å leve opp til de klarspråkkrav

som utkastet selv foreskriver.

II. Ett forslag er klart i strid med gjeldende språkpolitikk og må endres

13. Krav til ansattes s råkkom etanse

Lovutkastet inneholder særlig ett forslag som det er grunn til å advare sterkt mot, nemlig at det ikke

lenger skal være et lovfestet krav til statsansatte å skrive både nynorsk og bokmål, jf. §  4  første ledd i
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målloven. Jeg viser her til kap. 9.l.l.9 i språkmeldingen, med overskriften «Sidemålsundervisning i

skulen og språkkrav i staten». Her heter det bl.a. under henvisning til gjeldende mållov:

«Eit fundament i denne lova er den plikta ei nærare definert gruppe av tilsette i staten har til å
nytta beg e dei norske målformene  1  arbeidet sitt, ei plikt som i praksis byggjer på
føresetnaåen om ein grunnkompetanse som igjen har basis i den pliktige skriftlege
sidemålsundervisnin a i skulen. Desse to pliktene støttar gjensidig opp om kvarandre, og dei
gjeld for nynorskbrulg<arar så vel som for bokmålsbrukarar. Som verkemiddel i norsk
språkpolitikk har dei lang tradisjon, og som grunnleggjande prinsipp er det viktig at dei blir
liggj ande fast også for framtida. Nødvendi e unntak e ler tilpassingar må utformast og
praktiserast slik at dei ikkje rokkar ved sjø ve det prinsipielle utgangspunktet.»

Jeg støtter forslaget om å lovfeste at statsorganer og fylkeskommunale organer skal ha den skrive-

kompetansen som er nødvendig for at organet skal følge reglene om bruk av nynorsk og bokmål. Men

en slik bestemmelse alene vil ha liten verdi så lenge nåværende situasjon vedvarer, nemlig at det i

praksis aksepteres at mange organer i år etter år neglisj erer disse reglene. Uten at man samtidig har en

spesifikk hjemmel i språkloven til å kreve at de ansatte skal kunne skrive både nynorsk og bokmål, er

det all grunn til å anta at mulighetene til å etterleve reglene vil bli langt dårligere enn i dag. På sikt vil

det også kunne svekke noe av den praktisk—instrumentelle begrunnelse for sidemålsundervisningen i

skolen. Dermed er man inne i en ond sirkel som gradvis vil undergrave nynorskens stilling i det

offentlige spesielt og i samfunnet generelt. Dette er stikk i strid med de uttrykte mål og virkemidler i

gjeldende språkpolitikk.

Det er riktignok slik at nåværende lovregel om å skrive både bokmål og nynorsk er utformet på en

måte som gjør at det i gitte situasjoner kan oppstå et dilemma. Dette er grundig drøftet i kap. 9.1.2 i

språkmeldingen. Der er det også skissert i hovedtrekk hvordan lovverket kan utformes for å komme ut

av dette dilemmaet. En paragraf om offentlig språkkompetanse kan f.eks. utformes omtrent slik:

( I ) I  det offentlege har kvart organ plikt til å byggje opp den språkkompetansen som er nødvendig./for

at organet skal kunne bruke bokmål og nynorsk etter reglane  i  og i  medhald av denne lova. (2 )  For det

ormål som er nemnt  i  Ørste ledd kan or anet krev 'e at ein tilsett skal skrive både bokmål o n norsk.

I  den grad det iklg'e kjem  i  konflikt med det nemnde formålet, skal organet likevel leggja til rette for å

frita enkeltmedarbeidararjiå eit slikt krav når særlege grunnar tilseier det.  ( 3)Organet kan krevje at

tilsette gjennomgår tilleggsopplæring i bokmål og nynorsk når det er nødvendig for å oppfylle

formålet i første ledd Alle som ønskjer å skrive både bokmål og nynorsk, må få delta i slik opplæring

dersom dei treng det. (4 )  Språkrådet skal tilby differensierte språktestar for organ som treng hjelp til å

vurdere om dei samla sett har nødvendig språkkompetanse etter første ledd

Dagens regel i § 4 i målloven er i dette forslaget videreført i noe endret form i andre ledd første

punktum, jf. den understrekede setningen ovenfor. Med det understrekede uttrykket «særlege grunnar»

i andre ledd andre punktum siktes det i første rekke til manglende opplæring i begge målformer hos

ansatt med minoritetsspråklig bakgrunn som har vært fritatt for sidemålsundervisning i skolen, eller

som har kommet til Norge i voksen alder. Formålet med unntaksregelen i andre ledd er således å legge

til rette for rekruttering av personer med minoritetsspråklig bakgrunn til offentlige stillinger.

III.  To tilfeller av misvisende begrepsbruk som må endres

14. Hvordan skal loven bete ne norsk 5 råks offisielle status
Lovutkastet angir i § 4 norsk språks offisielle status i Norge ved hjelp av det toleddede uttrykket «det

samfunnsberande språket og forvaltningsspråket i Noreg». Uttrykksmåten impliserer at norsk er det

eneste samfunnsbærende språket og det eneste forvaltningsspråket i Norge, noe som imidlertid ikke er

tilfelle. Begrepet samfunnsbærende språk er definert i språkmeldingen. Begrepet har sitt opphav i den

nordiske språkdeklarasjonen fra 2006, og der er også samisk klassifisert som et samfunnsbærende

språk, jf. nærmere oversikt på s. 60 i språkmeldingen. Samisk er også forvaltningsspråk etter

bestemmelsene om samisk språk i sameloven. ln gen av de to nevnte uttrykkene er egnet til å angi hva

som er norsk språks unike status i det norske samfunnet. Det framgår i høringsnotatet at departementet
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har vurdert uttrykket «hovedspråk», tilsvarende det som er brukt om svensk språk i den svenske

språkloven. Mitt forslag er at språkloven bør definere norsk språks status i Norge gjennom uttrykket

«nasjonalt hovedspråk», eventuelt «nasjonale hovedspråk, da med referanse til bokmål og nynorsk, jf.

punkt 15 nedenfor. Også uttrykket «nasjonalt fellesspråk» eller rett og slett «nasjonalspråk» er mulige

alternativer.

15. Hvordan skal loven bete ne bokmål o n norsk

I forbindelse med at høringsnotatet forkaster «målform» som den nye lovens betegnelse på bokmål og

nynorsk, vises det til at liten lingvistisk avstand ikke er til hinder for at disse kan omtales som ulike

«språk>>. Lovutkastet har imidlertid ikke tatt dette skrittet fullt ut, men nøyer seg med å gi nynorsk og

bokmål selvstendig status som «skriftspråk», jf. formuleringen i § 4 første ledd andre punktum om at

«bokmål og nynorsk er likeverdige skriftspråk som skal kunne brukast i alle delar av samfunnet». Det

er greit at man i det påfølgende ledd betegner bokmål og nynorsk som «skriftspråk», for der henvises

det bare til reglene for bruk av bokmål og nynorsk i det offentlige, regler som ikke omfatter muntlig

språkbruk. Men i første ledd gjelder det språkets status i hele samfunnet, og der kan ikke bokmål og

nynorsk reduseres til rene skriftspråk. Selv om nynorsk i mindre grad enn bokmål har et standardisert

talemål i levende buk, er også der ikke minst eterspråket og teaterspråket en særdeles viktig del av

språkkulturen. Kort sagt: Både bokmål og nynorsk er også talespråk. Dersom man ikke ønsker at

språkloven i denne sammenheng skal betegne nynorsk og bokmål som egne språk, vil et mulig

alternativ være uttrykket standardspråk. Andre løsninger kan antagelig også fungere, men altså ikke

skriftspråk.

Jeg ser etter dette to hovedalternativer for utforming av de overordnede bestemmelser om norsk språk:

Hovedalternativ l:

(1) Bokmål og nynorsk er likeverdige nasjonale hovudspråk i Noreg. Saman fungerer dei som det

norske fellesspråket som alle i Noreg skal ha tilgang til, og som skal kunne brukast i alle delar av

samfunnet. (2) Bokmål og nynorsk er likestilte skriftspråk i det ofentlege slik som nærare spesifisert i

lova her.

Hovedalternativ 2:

( I )  Norsk er nasjonalt hovudspråk i Noreg, det fellesspråket som alle må ha tilgang til for å

integrerast i det norske samfunnet.] (2) Norsk har to likeverdige standardspråk, bokmål og nynorsk,

som begge skal kunne brukast i alle delar av samfunnet. (3) Idet offentlege er bokmål og nynorsk
likestilte skriftspråk som nærare spesifisert i lova her.

IV. Nødvendig lovteknisk opprydding

16. Bestemmelser som må fl es ut av formåls ara afen

Ansvarsreglene i § 1 andre, tredje og fjerde ledd har verken i form eller innhold karakter av formåls—

bestemmelser og må flyttes dit de hører hjemme, til §§ 4, 5, 6  og 7, jf. også omtale i pkt.  6  ovenfor.

l7. Nærmere om 0 r ddin ioverordnet lovstruktur

Utkastet til språklov har en unødig uryddig og innfløkt lovstruktur. Det er ikke logisk sammenheng

mellom kapittelinndelingen på den ene siden og sentrale definisjons— og virkeområdebestemmelser på

den annen side, heller ikke mellom virkeområdebestemmelsene på den side og en del av definisjonene

på den annen side, ei heller ulike definisjonsbestemmelser imellom.2 Det er derfor krevende å finne

helt ut av hva som egentlig er ment. Høringsnotatet er heller ikke på alle punkter avklarende.

1 En litt annen variant kan være: «Norsk er det nasjonale fellesspråket i Noreg, som alle må ha tilgang til for å integrerast i det norske

storsamfunnet. »

3  Lovutkastet er delt i tre hovedkapitler og et avsluttende kort kapittel med iverksettings- og overgangsbestemmelser. l kapittel 1 er det

inkludert en egen paragraf (§ 3) som definerer virkeområdet for henholdsvis kapittel 1 og kapittel 2, (men som ikke sier noe tilsvarende om

kapittel 3). Det er i seg selv uryddig og ulogisk at en paragraf om virkeområde inngår som en de] i ett av flere kapitler som den definerer
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Lovens formål har å gjøre med språk, språkbruk og språkbrukere i hele samfunnet. I utgangspunktet er

det derfor ikke noe behov for særskilte bestemmelser som avgrenser lovens virkeområde. For å oppnå

formålet inneholder imidlertid loven en god del bestemmelser som mer konkret regulerer språkbruk

innenfor avgrensede deler av samfunnet, og den pålegger også visse samfunnsaktører et mer generelt

def'mert ansvar for språk og språkbruk i hele samfunnet. Derfor er det behov for å definere naermere

hvilke deler av samfunnet og hvilke samfunnsaktører dette gjelder.

Det holder ikke lenger som i gjeldende mållov å si at den nevnte reguleringen og det nevnte ansvaret
gjelder generelt i offentlig tjeneste og mer spesielt i statstjenesten. Deler av den store mengden av

selvstendige rettssubjekter med en eller annen offentlig tilknytning må også omfattes. Så vidt jeg kan
tyde høringsutkastet, foreslås det ikke bestemmelser som differensierer mellom forvaltningsorganer og

selvstendige rettssubjekter. Derfor er det heller ikke behov for å definere disse gruppene særskilt. De
selvstendige rettssubjektene som skal omfattes, kan inkluderes i definisjonen av offentlig organ. Der—

med er det tilstrekkelig å skille mellom begrepene statorgan,jjølkeskommunalt organ og kommunalt

organ, og bruke offentlig organ eller det ofentlige som fellesbetegnelse.

Departementet har i høringsutkastet valgt å avgrense den mengden av slike rettssubjekter som skal
omfattes, gjennom en direkte henvisning til tilsvarende avgrensning av virkeområdet for Offentleglova,
riktignok med et tillegg om en forskriftsregulering som kanskje ikke behøver å være en blåkopi av
tilsvarende forskriftsregulering etter Offentleglova.3 Den enkleste måten å kodifisere den foreslåtte
avgrensningen på og samtidig bidra til å forenkle og rydde opp i de andre omtalte uklarhetene er å
erstatte  § 2  bokstav c, d og e samt hele § 3 med omtrent følgende:

§ 2  Definisjonar og verkeområde

(3 )  Med det ofentlege er meint alle offentlege organ, dvs. statsorgan, fylkeskommunale organ og
kommunale organ. Desse omgrepa skal avgrensast slik som fastsett i ojfentleglova  § 2  første ledd. (4)
Departementet kan i forskrift fastsetje at visse sjølvstendige rettssubjekt med statleg eller
Å/lkeskommunal tilknyting som fell inn under definisjonen i tredje ledd, likevel skal vere heilt eller
delvis unnatekne frå reglane i §§ XX,—XX (5) Ved statlege universitet og høgskular og i rettsstellet
gjeld §§ XX—XX  berre for den administrative delen av verksemda.  ( 6 )  Stortinget, Riksrevisjonen,
Sivilombodsmannen eller andre organ for Stortinget er ikkje omfatta av §§ XX—XX

Etter denne lovtekniske opprydningen er det heller ikke noe problem å opprettholde dagens system

med fylkeskommunale målvedtak overfor staten, samtidig som fylkeskommunenes egen målbruk

reguleres etter samme regler som regionale statsorganer, slik som omtalt i pkt.  3  ovenfor, jf. nærmere

om dette i pkt. 20 nedenfor.

l8. Forenklin o koordinerin av da ens re ler om målbruk i staten
Det er en mangel at det i høringsdokumentene ikke er redegjort for den mer helhetlige regulering av

virkeområdet for! Det naturlige hadde vært at paragrafen om virkeområde hadde stått i et eget innledende kapittel sammen med formåls- og

definisjonsparagrafene, eventuelt at man hadde sløyfet kapittelinndelingen helt og holdent.

Det er selvmotsigende når det står i  § 3 at kapittel 1 gjelder for så vel offentlige som offentlig tilknyttede organer, mens det i bestemmelsene

i § 1 andre til fjerde ledd er angitt at de bare gjelder offentlige organer! Men det som står i den nevnte paragraf  3  om virkeområde for kapittel

1, er problematisk ikke bare ved å være i strid med ordlyden i flere av bestemmelsene i kapitlet, men også ved at det strider mot det som må

oppfattes å være hovedhensikten med de fleste av de andre materielle bestemmelsene i kapitlet, nemlig å angi de ulike språkenes status og
bruk i hele norske samfunnet, ikke bare i offentlig virksomhet. Det blir da misvisende og vil virke innskrenkende når det i  §  3 står at kapitlet

gjelder for offentlige organer og offentlige tilknyttede organer. Det er riktignok disse som omfattes av de plikter som er fastsatt ikapitlet,
men pliktene relaterer seg til de aktuelle språkenes status og bruk i hele samfunnet, ikke bare innenfor de nevnte organers egen virksomhet,

dette i motsetning til det som er tilfelle for kapittel 2.

Det er ikke logisk sammenheng mellom definisjonene av statorgan og offentlig organ i  §  2 og mellom definisjonene i  §  2 og den måten de

definerte begrepene er brukt på i § 3.  I  definisjonen av statsorgan i  §  2j er selvstendige rettssubjekter med statlig tilknytning inkludert i
begrepet, mens dette ikke er tilfelle slik statsorgan er brukt i § 3 andre ledd, for der nevnes statstilknyttede organ i tillegg til statsorgan. Og
etter definisjonen i  §  2h er statsorgan inkludert i begrepet offentlig organ. Dette går heller ikke opp, i og med at deHnisjonen av offentlig

organ ikke synes å inkludere offentlige tilknyttede organer, for i så fall hadde det vel ikke vært nødvendig å skrive i § 3 at kapittel 1 gjelder

for både offentlige organer og offentlig tilknyttede organer.  I  § 4 innføres dessuten begrepet det offentlige, som ikke er definert.

3Dette framstår imidlertid som uklart. Det er nemlig ikke henvist til offentlegforskrifta i selve lovutkastet, mens det i notatet står at

departementet mener at den skal kunne legges til grunn.
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forholdet mellom nynorsk og bokmål i staten, bestemmelser som nå også naturlig vil omfatte

fylkeskommunene, i tråd med forslaget omtalt i pkt. 3 ovenfor. En del av dagens bestemmelser står i

forskrift til målloven, men det kan framstå som noe tilfeldig hva som står i loven og hva som står i

forskrift. Når man sammenholder lov og forskrift, ser man også at det er en del hull og selv—

motsigelser. Det er dessuten behov for forenkling og annen oppdatering av det samlede regelverket.

Lovutkastet inneholder tre paragrafer som er ment å regulere disse forholdene, samtidig som det er

lagt opp til at dagens forskrift skal fortsette å gjelde så langt den ikke strider mot den nye loven. Dette

gir samlet sett et uavklart og uoversiktlig bilde.

Man bør derfor i det videre arbeid ta mål av seg til å utarbeide en helhetlig regulering, gjerne fordelt

på to lovparagrafer, eventuelt supplert med mer detaljerte bestemmelser i forskrift, og gjerne slik at én

lovparagraf regulerer ulike språkbrukssituasjoner knyttet til allment tilgjengelige dokumenter, mens en

annen tilsvarende regulerer ulike typer dokumenter til enkeltadressater. Dette ville også være i

samsvar med det departementet synes å ha lagt opp til gjennom defmisj onen i § 2 b, som nettopp

omhandler disse to hovedkategoriene av dokumenter. Det er i denne sammenheng ulogisk at man i

lovutkastet slik det nå ser ut, legger opp til å regulere parallell bruk av bokmål og nynorsk i en egen

paragraf. Uansett må  §  12 i lovutkastet justeres fordi den inneholder flere begreper som ikke er

definert og heller ikke forklart i den sammenhengen de står, jf. «sentrale statsorgan», «regionale

statsorgan», «fleirtalsspråk», «tenestekrinsen» og «språkleg nøytralt regionalt statsorgan».

19.  S  råkrådet  — forholdet til 'eldende vedtekter

Det heter i høringsnotatet at departementet foreslår å lovfeste Språkrådet «som verkemiddel i lova»,

samtidig som det forutsettes at gjeldende vedtekter for Språkrådet skal ligge fast. Fullt så lettvint kan
det imidlertid ikke gjøres. Det må etableres et lovteknisk samband mellom lov og vedtekter. Når

Språkrådet som forvaltningsorgan hjemles i lov, må de bestemmelser om Språkrådets organisering og

oppgaver som ikke tas inn i loven selv, likevel hjemles i loven. Loven må derfor inneholde en regel

om at departementet kan gi bestemmelser f.eks. om organisering og styring av Språkrådet og nærmere

om Språkrådets oppgaver. Slike bestemmelser vil være å betrakte som forskriftsbestemmelser etter

forvaltningsloven selv om de fortsatt benevnes vedtekter. Når loven er vedtatt, må de nåværende

vedtektene redigeres sammen med lovens bestemmelser, og selve vedtektene må formelt fastsettes på
nytt med endret hjemmelsgrunnlag. I den sammenheng bør man nok også se noe nærmere på hva som

bør stå i selve loven, og hva som fortsatt bør stå i vedtektene, jf. nærmere om dette i pkt. 24 nedenfor.

V. Bestemmelser med utilsiktede eller utilstrekkelige virkninger

20. F lkeskommunale s råkvedtak
På samme måte som kommunene bør også fylkeskommunene fortsatt ha lovfestet rett til å fatte vedtak

med krav om bokmål eller nynorsk i alle henvendelser fra staten til fylkeskommunen, eventuelt at

fylkeskommunen skal være språklig nøytral, jf.  §  5 første ledd i gjeldende mållov. Det er ikke riktig
som departementet impliserer i høringsnotatet at denne retten må bortfalle som en konsekvens av det

nye forslaget om regulering av fylkeskommunenes egen språkbruk, jf. alternativ 1 omtalt under pkt. 3
ovenfor. Den feilaktige koplingen departementet her gjør seg skyldig i, har antakelig sammenheng

med den lovtekniske jungelen man har gått seg vill i, jf. nærmere omtale under pkt. 17 ovenfor. Det er

altså ikke noen nødvendig forutsetning for å pålegge fylkeskommunene de plikter som følger av

forslaget omtalt under pkt. 3 ovenfor, at de selv fratas de rettigheter de i dag selv har overfor staten.

21. Rettskrivnin ens virkeområde

l paragraf 10 i lovutkastet heter det i første ledd at offentlige organer skal følge offisiell rettskriving

for bokmål og nynorsk. I beste fall blir denne minimalistiske bestemmelsen forvirrende, men i verste

fall kan det oppfattes som en innsnevring av virkeområdet for rettskrivningen sammenlignet med

gjeldende rett, jf. omtale av denne i høringsnotatet pkt. 2.10.1, jf. også grundig omtale i

språkmeldingen kap. 8.4.4. En dekkende paragraf om rettskrivningens virkeområde bør ha et innhold

omtrent som i følgende skisse:
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§ X-X Plikt til å følgja offisiell rettskriving

( I )  iisiell rettskriving og offsielle skrivereglar skal følgjast i det offentlege, i lærebøker og andre
læremiddel som lq'em inn under § 9-4 i opplæringslova, iskriftleg undervisning og skriftlege arbeid

som kjem inn under opplæringslova, og elles i alle ofentleg godkjende og akkrediterte

utdanningstilbod i Noreg.

22. Utformin av navn å statsor aner

I §  18  i lovutkastet heter  det at Språkrådet skal gi statsorgan råd om skrivemåte og navneskikk før

vedtak om navn på statsorgan, mens pliktkravet etter  §  10 er begrenset til at navnet må være norsk,

både bokmål og nynorsk, og følge offisiell rettskrivning. Dette vil neppe endre dagens situasjon, idet
det er tvilsomt om det siste rammer noen av de navnene som Språkrådet har vært kritiske til de siste

årene. Som et minimum bør det stå i §10 at «statsorgan skal ha namn på norsk, både bokmål og

nynorsk, som følgjer norske rettskrivings- og skrivereglar», jf. nærmere om dette i skissen til

lovbestemmelser om Språkrådet i pkt. 24 nedenfor. For øvrig vil vel mange virksomheter som det har
vært strid om navnet på, falle utenfor begrepet statsorgan slik dette er forslått definert i lovutkastet, jf.

pkt. 10 og pkt. 17. Når det gjelder nye navn på kommuner og fylkeskommuner, vil Språkrådet fortsatt

stå uten noen formalisert rett til å uttale seg. Her bør man i forbindelse med vedtakelse av språkloven

vurdere å ta inn et tillegg i kommuneloven  §  3  slik  at bestemmelsen der får omtrent denne ordlyden:

«Før navnespørmålet avgjøres, skal uttalelse innhentes fra den eller de berørte kommuner  n

Språkrådet».

23. Bruk av andre nordiske s råk som alternativ til norsk

Lovutkastet inneholder en egen paragraf om at alle har rett til å bruke svensk eller dansk i muntlig og

skriftlig kontakt med det offentlige, men at offentlige organer likevel kan svare på norsk. Jeg er enig i

paragrafens innhold, men slik den står alene uten andre tilsvarende rettighetsbestemmelser, tegner den

et misvisende og lite helhetlig bilde. Det er også den eneste bestemmelsen i lovutkastet som framstår

som en rettighetsbestemmelse for språkbrukerne. Det naturlige ville være at bestemmelsen inngikk i

en sammenheng der det først ble slått fast at norsk til vanlig er opplæringsspråket i norsk skole og det

offentlige administrasjons— og styringsspråket i Norge, dessuten at norsk er offisielt språk for Norge i

internasjonal sammenheng. Den svenske språkloven har tilsvarende bestemmelser. Først når slike

bestemmelser var på plass, ville det være naturlig å ta inn den foreslåtte bestemmelsen om bruk av

svensk og dansk. Men skal språkloven bli helthetlig også på dette punkt, bør den i tillegg
implementere de forpliktelser som følger av den nordiske språkkonvensjonen som Norge har sluttet

seg til.

24. Hva loven skal bestemme om S råkrådet

I  forlengelsen av det som er anført om lovforankringen av Språkrådet i pkt. 11 og pkt. 19 ovenfor, er

det grunn til å sette spørsmålstegn ved om de bestemmelser som er foreslått i lovutkastet, er tilstrekke-

lige til å gi Språkrådet den uavhengighet og gjennomslagskraft som en mer offensiv språkpolitikk er

avhengig av. Da departementet i  2006  fikk oversendt den utredningsrapporten som lå til grunn for

språkmeldingen, uttalte det daværende interimsstyret for Språkrådet at «eit byråkratisk kontrollorgan

utan nødvendige fullmakter og utan status i media og blant folk flest, er det me minst ønskjer». Det

kan synes å være nettopp et slikt byråkratisk kontroll- og tilsynsorgan det legges opp til at Språkrådet

skal være når det i høringsnotatet heter at «framlegget er avgrensa til å lovfeste dei funksjonane Språk-

rådet vil ha for oppfølging av konkrete paragrafar». Dette må også ses i sammenheng med at det er tale

om et tilsynsorgan uten konkrete sanksj onsmidler, et rent rådgivningsorgan.

I  språkmeldingen uttalte departementet at en lov med forskrifter som klarere enn i dag definerer Språk-

rådets oppgaver og gir institusjonen et selvstendig handlingsrom i forhold til overordnede myndig-

heter, vil representere en mye fastere basis og gjøre institusjonen mer robust og gi større autoritet og

legitimitet til arbeidet. Det het videre at en offensiv språkpolitikk tilsier at staten har et kraftfullt

fagorgan som kan følge opp språkpolitiske mål og strategier og være en pådriver i språkpolitikken.

Språkrådet har etter vedtektene en viss uavhengighet av overordnet myndighet.  I  språkmeldingen
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uttalte departementet at et utkast til lov om Språkrådet burde ta utgangspunkt i vedtektene, og det ble

særlig vist til bestemmelsene om at «Språkrådet skal følgja opp språkpolitiske mål og strategiar som

blir fastlagde av overordna styresmakt», at «Språkrådet i enkeltspørsmål kan uttala seg og gi råd etter

eige skjøn om kva tiltak som best tener språkpolitiske mål», dessuten at «Språkrådet har ansvar for å ta

språkpolitiske initiativ overfor relevante styresmakter og skal uttala seg om spørsmål som andre

styresmakter legg fram for det». Dette er bestemmelser av overordnet karakter som naturlig hører

hjemme i loven.

For øvrig er det vikti g at Språkrådet i utgangspunktet omtales som statens fagorgan i språkspørsmål,

ikke statens forvaltningsorgan. Det siste er nærmest en tautologi og kan i verste fall åpne for en

rekrutteringspolitikk som gradvis undergraver institusjonen faglige basis.

Følgende skisse antyder omtrent hvordan lovens bestemmelser om Språkrådet kan utformes for at

lovfestingen skal oppfylle de forutsetninger som er lagt til grunn i språkmeldingen:

§  X—I Språkrådet — overordna føresegner

( I )  Språkrådet er statens fagorgan i språkspørsmål og har eit heilskapleg språkpolitisk fagansvar.

(2) Språkrådet skal følgja opp språkpolitiske mål og strategiar som blir fastlagde av departement og

storting, og skal aktivt fremja språlqøolitiske omsyn i heile samfunnet. (3) Språkrådet har ansvar for å

ta språkpolitiske initiativ overfor relevante styresmakter og kan uttala seg og gje råd på eige initiativ

og etter eige skjøn om kva tiltak som best tener språkpolitiske mål. (4 )  Språkrådet skal også uttala seg
om spørsmål som dei får lagde fiam for seg av andre.

§  X-2 Rettleiings— og tilsynsansvar

( ] )  Språkrådet har rettleiings— og tilsynsansvar etter denne lova. (2) Det offentlege pliktar å gje

Språkrådet dei rapportar og opplysningar Språkrådet ber om i rettleiings— og tilsynsarbeidet sitt og

som grunnlag for statistisk analyse. (3) Det Oyfentlege pliktar å konsultera Språkrådet i

utgreiingsfasen når det er planar om å gjennomføra noko som kan få særlege språkpolitiske

konsekvensar. Det ojfentlege skal leggja vekt på dei råd Språkrådet har gjeve, og skal i den

oppfølgjande saksbehandlinga si gjera greie for korleis desse er tekne omsyn til.

§  X-3  Scerskilde  oppgåver

( 1 )  Språkrådet forvaltar dei ofisielle skriftsnorinalane for bokmål og nynorsk slik som nærare. fastsett

i §§ XX wXX i lova her. (2 )  Språkrådet skal gje råd om fastsetjing av norske namn på ofentlege

organ, om nødvendig med eigne namneformer på bokmål og nynorsk, og skal sjå til at namna følgjer

gjeldande rettskrivings— og skrivereglar og god namneskikk. (3) Språkrådet er stadnamnteneste for

norske og kvenske stadnamn etter nærare føresegner fastsette i og i medhald av lov om stadnamn.

§  X—3 Vedtekter for Språkrådet

( ] )  Departementet gjev i vedtekter utfyllande føresegner om Språkrådet sine oppgåver og om

organisering og styring av institusjonen.

25. Flere or aner med offentli tilkn nin bør omfattes

Ulike sider ved avgrensningen av hvilke selvstendige rettssubjekter som bør omfattes av lovens regler

om offentlige organer, er kommentert både under pkt. 10 og pkt. 17 ovenfor. Utover dette er følgende

å si om selve substansen i avgrensningsforslaget: På bakgrunn av premissene i språkmeldingen er det

for passivt å la avgrensningen etter språkloven være en tilnærmet blåkopi av virkeområdet for

Offentleglova.4 Man burde skjele til hvilket resultat dette gir, og om man får inkludert alt som bør være
med sett fra språkpolitisk synsvinkel. Ifølge høringsnotatet er det f.eks. «heilt klart» at Den norske

4 Det framgår i høringsnotatet at man nesten bare er opptatt av å få en teknisk enkel avgrensning, ikke av hva som kan være hensiktsmessig

etter språklovens formål. Det nevnes riktignok at det kan forekomme tilfeller der offentlighetslovens avgrensning ikke vil passe for språk-

lovens del, og man foreslår en forskriftshjemmel for å kunne unnta enda flere virksomheter enn de som kan unntas etter offentlighetsloven.
Etter sistnevnte lov er det imidlertid en forskrift der det ikke bare kan tas ut, men også tas inn virksomheter utover det som følger av

lovreglene direkte. F.eks. er det der bestemt at Nasjonalmuseet omfattes av Offentleglova.
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kirke faller utenfor etter gjeldende rett.5 Jeg synes likevel ikke dette framstår særlig klart i notatet, og

det spørs vel om ikke Kirken tross alt har en såpass sterk tilknytning til staten fortsatt at den uansett

bør omfattes av språkloven.

I  språkmeldinga fra 2008 het det f.eks. at det i tillegg til offentlighetslovens kriterier burde vurderes å

inkludere også institusjoner som får mer enn 50 prosent av inntektene sine fra staten. Det framgår ikke

at dette er vurdert. For øvrig synes det uheldig å omtale krav om bruk av både nynorsk og bokmål som

en konkurranseulempe. I stedet for å frita alle som driver næring i direkte konkurranse med og på

samme vilkår som private, jf. offentleglova §  2  første ledd andre punktum, kunne man vurdere å nøye

seg med de som utelukkende driver forretningsmessig virksomhet uten å ha andre mål ved siden av, jf.

nærmere om dette i siste eierskapsmelding fra NFD, Meld. St. 27 (2013—2014).

26. Teknolo iske rammevilkår for offentli s råk roduks'on

Det er utmerket at man i lovutkastet har foreslått å ta inn en teknologinøytral definisjon av dokument-

begrepet tilsvarende den som finnes i tilgrensende lovverk. I høringsnotatet framgår det at man i til-

legg har vurdert om det er behov for særskilte regler med overordnede krav til teknologiske ramme—
vilkår for produksjon og tilgjengeliggjøring av dokument i det offentlige. Uten nærmere drøfting

konkluderes det imidlertid med at det ikke er tjenlig «å regulere direkte korleis dei teknologiske

rammevilkåra i staten skal vere for at teknologien ikkje skal bli eit hinder for å oppnå språkpolitiske

mål». Det vises til at det er det enkelte organs eget selvstendige ansvar å sørge for at de teknologiske

verktøy man tar i bruk, er slik innrettet at de ikke er til hinder for å etterleve språkloven.

Lang erfaring har imidlertid vist at dette knapt er mulig uten samlet opptreden, og det ble i språk-

meldingen lagt til grunn at det blant annet må komme klarere fram i regelverket at alle former for

elektroniske registre og fagsystemer som skal brukes i det offentlige, helt fra starten av må utvikles

slik at de kan produsere dokumenter både på nynorsk og bokmål.6 Flere aktuelle problemstillinger i

tilknytning til teknologisk diskriminering av nynorsk i forhold til bokmål er drøftet i kap. 7.5 i
språkmeldingen. Noen enkle overordnede regler i språkloven er det som trengs for at man gradvis skal

få bukt med denne teknologisk baserte språkdiskrimineringen. En paragraf om dette kan utformes

omtrent som følger:

§  X—X Krav til teknologiske rammevilkår for offentleg språkproduksjon

(I) I  det offentlege skal det berre nyttast programvare som kan leverast med språkfunksjonar både på

bokmål og nynorsk slik som nærare spesifisert i denne paragrafen. (2 )  Alle automatiserte system må

støtta dei krav til bruk av bokmål og nynorsk som følgjer av føresegnene i denne lova. (3) Nettstader

og nettbaserte tenester må ikkje vera slik innretta at dei favoriserer det eine hovudspråket framfor det

andre. (4 )  Søkjefanksjonar skal kunna søkja parallelt i bokmåls— og nynorsktekstar.

27. Etterlevelse av loven herunder kla ebe re et

Departementet foreslår å videreføre dagens bestemmelse i  §  9 i målloven om såkalt klage til over—

ordnet organ. Dagens lov brytes i stort omfang, og nåværende bestemmelser om klage har vist seg å

være uhensiktsmessige og lite dekkende for den aktivitet som pågår for å oppnå bedre etterlevelse av
lovens bestemmelser. Det er derfor synd at man ikke benytter sjansen til å rydde opp i det legale

grunnlaget for en hensiktsmessig tilsyns— og klageordning for fremtiden. Teksten i høringsnotatet

under overskriften Klagerett (kap. 2.17) er lang, teknisk og lite klargjørende og framstår som noe

irrelevant i sammenhengen. Det mangler en drøfting av hva som etter departementets vurdering skal til

for at den nye lovens bestemmelser blir respektert i større grad enn dagens. Man kan få inntrykk av at

departementet legger opp til at man skal fortsette omtrent som nå. Loven bør bl.a. klargjøre i hvilke

tilfeller en språkbruker eventuelt kan kreve å få et dokument utstedt på nytt dersom loven er brutt. For

5Høringsnotatet er noe uklart på dette punkt, men synes å implisere at dette var en automatisk følge av at Kirken ble utskilt som eget retts-

subjekt fra 1. januar 2017. En slik begrunnelsen strider mot det som ellers står om gjeldende rett i notatet, nemlig at det i utgangspunktet må

gjøres en helhetsvurdering i hvert enkelt tilfelle, en vurdering der også andre kriterier enn den rettslige organiseringen må tas hensyn til.

6  St.meld. nr. 35 (2007—2008) kap. 3.4.4.7.
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øvrig bør selve klagebegrepet reserveres for situasjoner der det er fattet vedtak som det er mulig å

omgjøre.

VI. Skal språkloven bli «helhetlig», kreves et høyere ambisjonsnivå

Som antydet innledningsvis kan det foreliggende lovutkastet knapt sies å fortjene karakteristikken

«helhetlig språklov» slik den erklærte intensjonen tilsier. Den viktigste mangelen i så måte er at

utkastet nesten bare har bestemmelser om de aktuelle språkenes status og bruk i samfunnet, mens den

mangler viktige bestemmelser om brukernes forhold til språket, dvs. språket sett fra individets og de

ulike språkbrukergmppenes synsvinkel. Mest problematisk er dette når det gjelder de overordnede

bestemmelser. Det gjør at loven som overordnet språklov betraktet blir nokså haltende. Men også blant

de mer operasjonelle bestemmelser er språkbrukerperspektivet for dårlig ivaretatt.

Denne mangelen har også indirekte bidratt til at problemstillinger knyttet til forholdet mellom bokmål

og nynorsk i staten har fått en sterkere dominans i lovutkastet enn det ambisjonen om en helhetlig lov-

regulering av språkfeltet skulle tilsi.

For øvrig bør språkloven eventuelt i en egen paragraf eller helst i den sammenhengen der det faller

naturlig, henvise til relevante språkbestemmelser i annet lovverk. En slik samlet inngang til alle

språkrelevante bestemmelser er også noe av det som vil bidra til å gjøre at den nye språkloven kan

fortjene merkelappen «helhetlig».

28. Overordnede bestemmelser om til an til s råk

Både den svenske og den islandske språkloven har overordnede bestemmelser om det vi med den

svenske terminologien kunne kalle språkbrukernes tilgang til språk. I den islandske loven heter det

f.eks. i  §  2: «Alle som er bosatt her i landet, skal ha høve til å lære og bruke islandsk til allmenn

deltaking i det islandske samfunnslivet slik særlovene gir nærmere bestemmelser om.» Den svenske

loven har en mer detaljert paragraf om «den enskildes tillgång til språk>> og i tillegg en egen paragraf

om det offentliges ansvar i så måte. Her heter det som følger i paragrafene 14 og 15:

Var och en som är bosatt i Sverige ska ges majlighet att lära sig, utveckla och använda svenska.
Därutöver ska

I  .  den som tillhör en nationell minoritet ges möjlighet att lära sig, utveckla och använda

minoritetsspråket, och

2. den som är döv eller hörselskadad och den som av andra skäl har behov av teckenspråk ges
möjlighet att lära sig, utveckla och använda det svenska teckenspråket.  ( § I  4)

Den som har ett annat modersmål än de språk som anges i första stycket ska ges möjlighet att utveckla

och använda sitt modersmål.

Det allmänna ansvararför att den enskilde ges tillgång till språk enligt ]4 §.  (§15)

Ikke noe av dette er rettighetsbestemmelser av juridisk forpliktende art. Det har det aldri vært tanken at

det skal være i en norsk språklov heller. Her kunne man tenke seg en egen paragraf om tilsvarende

«tilgang til språk» med omtrent følgende ordlyd:

§  2—5 Tilgang til språk

(I  )  Alle som er busette i Noreg, skal kunna læra seg norsk, bruka norsk og utvikla ferdigheitene sine i

norsk, mellom anna slik at dei kan lesa og skriva både bokmål og nynorsk. Dei skal kunna læra å

forstå nabospråka svensk og dansk. Dei skal også kunna læra seg Fan/lande språk. (2) Alle som høyrer

til det samiske folket, skal kunna læra seg samisk, bruka samisk og utvikla ferdigheitene sine i samisk.
T  ilsvarana'e gjeld med kvensk, romani eller romanes for alle som høyrer til dei respektive nasjonale

minoritetane, og med norsk teiknspråk for alle som høyrer til den norske teiknspråkminoriteten.

(3) Alle som har eit anna morsmål eller førstespråk enn dei som er nemnde i første og andre ledd, skal

kunna bruka og utvikla dette språket. (4) Det ofentlege har eit særleg ansvar for å sjå til at kvar

enkelt får tilgang til språk etter føresegnene i denne paragrafen.

12



Det må presiseres i forarbeidene at ingen av disse bestemmelsene er ment å gi språkbrukeme noen

form for rettskrav på konkrete ytelser fra det offentlige utover det som følger av mer spesifikke
bestemmelser i lovverket for øvrig. Formålet med bestemmelsene skal være å understreke det

offentliges overordnede tilretteleggingsansvar, noe som først og fremst vil innebære å motvirke at
språkbrukeme blir møtt med ulike former for negative sanksjoner. Slik sett vil de også fungere som et

grunnleggende språkdiskrimineringsvern.

29.  S  råkbrukere med fremmede morsmål

Som følge av de siste tiårs innvandring til landet fins det blant dagens norske befolkning et stort antall

andre morsmål representert enn det fåtall språk som er omtalt i pkt. 5 ovenfor. Dette morsmålsmang-

foldet representerer en ikke uvesentlig kulturell kapital for Norge som nasjon. Det ville likevel føre for

langt å pålegge det offentlige noe aktivt ansvar for å verne eller fremme alle disse språkene. Den mer

substansielle innsatsen må her konsentreres om å bidra til at også disse språkbrukeme får tilgang til

vår norskspråklige fellesarena. Det er en forutsetning for den samfilnnsmessige integreringen.

Dette er likevel ikke til hinder for en overordnet bestemmelse i språkloven om at alle i Norge skal ha

anledning til å bruke og utvikle sitt eget morsmål. Det å kunne ta vare på sitt eget språklig—kulturelle

opphav på denne måten må anses å være en del av et grunnleggende menneskerettighetsbehov. Det
offentlige bør derfor pålegges et overordnet ansvar for å sikre at ingen i Norge blir hindret i å bruke og

utvikle sitt eget morsmål. Det er dette som er tenkt ivaretatt gjennom bestemmelsen i tredje ledd

sammenholdt med bestemmelsen i fjerde ledd i den lovparagraf som er skissert i pkt. 28 ovenfor. Det

er ikke minst disse bestemmelsene som vil kunne ha betydning som et grunnleggende vern mot språk—

diskriminering. Tilsvarende bestemmelser fins også i den svenske språkloven.

30. Bruk av andre s råk enn norsk i 0 overfor det offentli e

Når vi så går over til å omtale de mer operasjonelle bestemmelser, bør det i forbindelse med utgangs—

bestemmelsen som er nevnt allerede i pkt. 23 ovenfor, også henvises til de nærmere bestemmelser om

forholdet mellom bokmål og nynorsk, samelovens bestemmelser om samisk som offentlig

administrasjons- og styringsspråk i gitte sammenhenger og opplæringslovens bestemmelser om samisk

som alternativt opplæringsspråk.

En helhetlig språklov burde også inneholde en bestemmelse om at viktig offentlig informasjon av

allmenn interesse så langt råd er bør gjøres tilgjengelig på norsk tegnspråk, og at det offentlige i
kontakt med tegnspråkbrukere om nødvendig bør bruke tolk også når dette ikke følger av

bestemmelser i eller i medhold av annen lov. Sistnevnte bestemmelser må utformes med et til-

strekkelig skjønnsrom slik at de ikke fører til rettskrav mot det offentlige basert på tolkningsuenighet

hva angår hvilken standard som kan forventes.

Tilsvarende må gjelde for en bestemmelse om at det offentlige når det er mulig og dersom det er

behov for det, bør bruke det nasjonale minoritetsspråket når det yter tjenester overfor personer som

tilhører vedkommende nasjonale minoritet. Loven bør også inneholde en bestemmelse om at spesielt

viktig informasjon av allmenn interesse eller informasjon av spesiell interesse for store språklige

minoriteter så langt råd er bør gjøres tilgjengelig på vedkommende minoritetsspråk. Dette praktiseres
til en viss grad allerede i dag, jf. f.eks. informasjon i forbindelse med valg.

31. Rett til å bruke norsk 00 å få informas'on å norsk

I  språkmeldingen ble det varslet at departementet ville vurdere behovet for lovregulering for å sikre

norskspråklig produktinformasj on, helse-, miljø— og sikkehetsdokumentasjon og avtaledokumentasjon,
og for å sikre at Språkbarrierer ikke skal svekke grunnlaget for medbestemmelsesrett og demokrati i

arbeidslivet, jf. pkt.  6  under kap. 7.4.8. Spørsmålene er nærmere drøftet i kap. 7.4.6. Også dette hører

naturlig hjemme i en helhetlig språklov, men er ikke drøftet i høringsnotatet. Dette burde innarbeides i
en kontekst der det naturlige utgangspunktet ville være å slå fast at alle har rett til å bruke norsk i
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Norge, norsk her forstått som bokmål  eller  nynorsk. Det Vises til følgende skisse til bestemmelser,

fordelt på tre paragrafer:

§  3-5 Rett til å kommunisera på norsk

( I )  Alle har rett til å bruka norsk språk  — bokmål eller nynorsk  — i all kommunikasjon med ofentlege

og private aktørar som driv verksemd i Noreg, for eit norsk publikum eller om norske forhold, så sant

verksemda står under norsk. jurisdiksjon. Alle har også rett til å. få skriftleg svar på norsk. (2) For

aktørar som nemnde i første ledd er det forbode å leggja tekniske eller Økonomiske hindringar i vegen
for bruk av norsk. jamført med eit anna språk, å overtala eller oppmoda nokon til frivill ig å bruka eit

anna språk enn norsk, eller å la det telja negativtfor nokon i ein konkurransesituasjon eller liknande

at dei brukar norsk— bokmål eller nynorsk. (3) Reglane i første og andre ledd gjeld tilsvarande når

nokon som tilsett, kunde eller liknande tek del i aktivitetar som skjer i regi av dei nemnde ojjfentlege

eller private aktørar. (4) Reglane i denne paragrafen gjeld ikkje i den utstrekning det følgjer av

formålet med kommunikasjonen eller aktiviteten at det blir nytta eit anna språk enn norsk.

§ 3 —6 Rett til norsk på arbeidsplassen

(]  )  Alle har rett til å få alle dokument som vedlrjem arbeids— eller tilsetjingsforholdet på norsk  i

bokmål eller nynorsk  i  dersom dei arbeider for offentlege eller private aktørar som driv verksemd i

Noreg, for eit norsk publikum eller om norske forhold så sant verksemda står under norsk

jurisdiksjon. Det same gjeld viktig dokumentasjon som vedlg'em helse, miljø eller tryggleik på

arbeidsplassen. (2) T  illitsvalde på arbeidsplassar som nemnde i første ledd har rett til å føra alle

forhandlingar på norsk og få alle dokument som gjeld medråderett på arbeidsplassen, på norsk  —

bokmål eller nynorsk. (3) Stiftingsdokument, vedtekter, årsrapportar og årsrekneskapar skal normalt

liggja føre på norsk  — bokmål eller nynorsk.

§  3-7 Rett til produktdokumentasjon på norsk

( I )  Alle har som hovudregel rett til å få varefakta og bruksrettleiin g på norsk  i  bokmål eller nynorsk  —

når dei kjøper eit produkt som blir frambode på den norske marknaden av Ojj'entlege eller private

aktørar som driv verksemd i Noreg, for eit norsk publikum eller om norske forhold så sant verksemda

står under norsk jurisdiksjon. Svensk eller dansk kan eventuelt godtakast som alternativ til norsk.

32. Eksamenss råk

Et annet språkdomene der det er et særlig behov for klarhet om språkbrukernes rettigheter, er hva slags

språk som skal kunne benyttes ved avleggelse av ulike typer eksamener.  I  dag er retten til å få

eksamensoppgaver på bokmål eller nynorsk etter eget ønske regulert i forskrift til målloven, men

reglene har avgrenset rekkevidde, og det finnes ingen sentral regulering av hva slags språk selve

eksamensoppgavene kan skrives på. Også dette hører naturlig hjemme i en helhetlig språklov, og

følgende skisse til bestemmelser viser hvordan dette reguleringsbehovet kan ivaretas:

§  X-X Eksamensspråk

(]  )  Den som gjennomgår eit ofentleg godkjent eller eit  oflem‘leg akkreditert utdanningstilbod i Noreg,

har rett til å få eksamensoppgåver og avleggja munnleg og skriftleg eksamen på norsk  i  bokmål eller

nynorsk. Det kan gjerast unntak fie? denne retten dersom det føl gjer direkte cw formålet med

utdanningstilbodet eller når andre faglege grunnar tilseier det. (2) Eksamenssvar kan uansett skrivast

på svensk eller dansk som alternativ til norsk. Så langt noko anna ikkje følgjer av reglar i eller i

medhald av anna lov, avgjer utdanningsinstitusjonen sjølv retten til å levera eksamenssvar på andre

språk enn norsk, svensk eller dansk. (3) I  andre fag enn norsk skal kvar kandidat få den norske

oppgåveteksten på bokmål eller nynorsk etter eige ønske. Departementet kan i forskrift gje nærare

reglar. for korleis føresegnene i denne paragrafen kan praktiserast.

33. Generelt om forholdet mellom bokmål o n norsk

I tillegg til de overordnede bestemmelser om bokmål og nynorsk og de mer spesielle regler om bruk

av bokmål og nynorsk i det offentlige bør en helhetlig språklov også inneholde noen mer generelle
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regler som kan bidra til  å  utjevne ulikhet i konkurransevilkår. Nedenfor er skissert en paragraf med
noen strategisk viktige bestemmelser i så måte:

§  X-XNorskspråkleg likestilling og utjamning av konkurransevilkår

( 1 ) I  det norske samfunnet bør det leggjast til rette for likestilling og utjamning av konkurransevilkåra
mellom dei to norske hovudspråka. (2) Alle som har bakgrunn i det minst brukte av dei to, bør
stimulerast til å halda fast ved dette også i utdanning og arbeid. (3) Ingen kan påleggjast å bruka det
eine hovudspråket framfor det andre.  I  arbeidslivet gjeld dette så langt noko anna iklg'e føl gjer av
andre føresegner i eller i medhald av denne lova, den redaksjonelle ffidomen i media, når formålet
med verksemda er å  fiemja  det eine eller det andre av hovudspråka, eller når verksemda ønskjer å
profilera det minst brukte av dei to. (4) I  alle elektroniske system til bruk i arbeidet skal ein tilsett i det
ofentlege kunna velja brukargrensesnitt på bokmål eller nynorsk (5) Oflem‘leg initierte utgreiingar
og liknande som omtaler norsk språk generelt, skal også eksplisitt behandla det minst brukte
hovudspråket spesielt.  T ilsvarande skal gjelda ved planlegging og gjennomføring av tiltak med
konsekvensar for norsk språk og norske språkbrukarar.

34.  S  ørsmål om lovfestin av rettskrivnin sm ndi heten
Under pkt. 21 ovenfor er de mangelfulle bestemmelser om rettskrivningens virkeområde kommentert.
Men det er også et problem at utkastet ikke lovfester innholdet i og myndigheten til å gjøre endringer i
offisiell rettskrivning. Språkmeldingen fra 2008 viste at det rettslige grunnlaget for regulering av
rettskrivningen er uoversiktlig. Hj emmelsgrunnlaget er svakt og kan lett anfektes, og det ville avgjort
vært klargjørende og betryggende om også Språkrådets og departementets fullmakter til videre
nynormeringer og normeringsendringer ble forankret i lov. Slike lovbestemmelser finnes f.eks. i
Danmark.

35. Re ulerin av s råkbruk i kommunene
I språkmeldingen het det at det burde vurderes om det var hensiktsmessig å gi visse regler for
målbruken også i kommuner og fylkeskommuner, jf. kap. 3.4.4.7. Lovutkastet følger opp dette med
konkrete forslag for fylkeskommunenes del, jf. pkt.  3  ovenfor, men sier ikke noe om kommunene. Alt
i forarbeidene til nåværende mållov ble det varslet at det senere kunne bli aktuelt å vurdere å gi
nærmere lovregler om målbruk i kommuner og fylkeskommuner, og temaet har vært brakt på bane
flere ganger senere uten at det har resultert i konkrete forslag. Når det gjelder kommunene, er det
særlig ett forslag som det nå bær være aktuelt å følge opp. Også kommunene bør heretter svare på en
henvendelse fra et privat rettssubjekt i samme språk som henvendelsen, bokmål eller nynorsk.
Forslaget i pkt. 3 ovenfor innebærer at denne regelen vil få anvendelse for fylkeskommunene, og da
bør den også gjøres gjeldende for kommunene.

For å bevisstgjøre kommunene om egen språkbruk kan det også være hensiktsmessig å ta inn en
bestemmelse i språkloven om at kommunestyret skal fastsette regler for språkbruk i egen
administrasjon og i kommunale organer for øvrig. Det er viktig at loven utformes slik at den bidrar til
å klargjøre forskjellen mellom slike vedtak om egen språkbruk på den ene siden og kommunale vedtak
om statlig språkbruk overfor kommunen på den andre siden.

36. Lovfestet ra orterin smeldin til Stortin et

I gjeldende mållov er det fastsatt i § 10 at Kongen minst hvert fjerde år skal legge fram en melding om
målbruk i offentlig tj eneste. En tilsvarende bestemmelse mangler i det lovutkastet som nå foreligger,
men spørsmålet er ikke kommentert i høringsnotatet. Det betyr at departementet legger opp til å fjerne
en lovbestemmelse som gjelder et viktig grunnlag for Stortingets kontroll med regjeringen, uten å
gjøre Stortinget oppmerksom på det. Etter mitt syn bør det fortsatt være lovfestet at det skal legges
fram en språkpolitisk rapporteringsmelding minst hvert fjerde år, slik som forutsatt i språkmeldingen.
Men det forutsetter selvsagt at bestemmelsen følges opp i praksis. Hvis departementet derimot holder
fast ved at bestemmelsen bare kan oppheves, må i det minste forslaget om dette begrunnes i
lovproposisjonen.
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Avslutning

Flere andre spørsmål og flere detalj er kunne vært kommentert, men det ville sprenge alle rammer for

en høringsuttalelse.

Det er mye som bør gjøres med det foreliggende lovutkastet for at loven skal få den kvalitet og

rekkevidde som trengs, så mye at det kan være vanskelig å få til gitt tilgjengelige rammer og ressurser.

Ideelt sett bør imidlertid lovutkastet omarbeides og utvides i så stor grad at det trolig vil kreves en ny

høringsrunde. Dette må imidlertid ikke bli et påskudd til å legge lovarbeidet til side. Det er tross alt

bedre å få en utilstrekkelig lov enn ingen ny lov i det hele tatt. En forutsetning for dette er imidlertid at

man ikke blir sittende igjen med en lov som på vesentlige punkter svekker grunnleggende

bestemmelser i gjeldende lov om målbruk i offentlig tjeneste.

Med,hilsen
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