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Forslag til ny, heilskapleg språklov - Høyring 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) viser til Kulturdepartementets (KUD) 

høringsbrev 23. august 2019 om forslag til ny språklov.  

 

Lovens virkeområde når det gjelder kommunene, foreslås videreført. Imidlertid er det i 

omtalen av den nye lovens virkeområde på side 30 uttalt at såkalte "blanda etater" som Nav-

kontor, som bare omfatter én kommune, skal regnes som statsorgan, og ikke et kommunalt 

organ. Det tolker KMD som at den kommunale delen av Nav-kontoret må følge kapittel 2 i 

lovforslaget.  

 

Slik vi kan se, gjenspeiler ikke lovteksten en slik tolkning av virkeområdet, all den tid 

kommunen helt klart verken er "statsorgan" eller "statstilknytte organ". En slik utvidelse av 

kommunens plikter synes heller ikke å være omtalt i forslagets økonomiske eller 

administrative konsekvenser, selv om det vil være konsekvenser for de kommunale Nav-

tjenestene dersom de skal bli omfattet av de samme pliktene som statsorgan.  

 

I høringsnotatet på side 56 flg. foreslår KUD å endre begrepene i § 11, som er videreføring 

av mållova § 5 fra "kommunen" til "kommunale organ", og viser til at det skal bli tydeligere at 

det gjelder korrespondanse både til kommunens administrasjon og "andre kommunale 

institusjonar".  § 11 viser også til at det kan vedtas at "kommunen" kan være språklig nøytral, 

og at kommunen er nøytral dersom det ikke er truffet vedtak.  

 

KMD mener denne endringen skaper mer uklarhet enn dagens formuleringer i mållova. 

Lovteksten bør være konsekvent og gjennomgående vise til "kommunen". Når en lov eller 

forskriftstekst viser til "kommunen", innebærer det hele kommunen og alt som er del av 

kommunen som rettssubjekt, inkludert de folkevalgte organene, kommunens administrasjon 
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Side 2 
 

og enheter som f.eks. skoler, kommunale sykehjem og barnehager. Det er derfor 

unødvendig å presisere dette. Det er ikke vanlig å anse en skole eller sykehjem som egne 

kommunale organ, ettersom det åpenbart er del av kommunen som organ.  

 

Ved å endre til "kommunale organ" i lovteksten, og samtidig vise til "kommunale institusjonar" 

i merknadene, kan det oppstå tolkningstvil om hva som er et kommunalt organ, om det er 

noe annet enn kommunal institusjon, og særlig gjelder dette selvstendige organ som er egne 

rettssubjekter. I annet lovverk, som f.eks. kommuneloven § 5-2 og kirkeloven § 15 syvende 

ledd, er "kommunale organer" kun ment å omfatte organer som er del av kommunens 

politiske organisering.  

 

Dersom forslaget også er ment å innebære at kommunalt eide aksjeselskap, interkommunale 

selskap eller andre interkommunale samarbeid som er egne rettssubjekter, skal omfattes, 

bør dette presiseres. Disse kan også noen oppfatte som kommunale organer eller 

kommunale institusjoner. En slik utvidelse av bestemmelsen har imidlertid andre 

problemstillinger som må utredes nærmere.  

 

Forslaget til ny språklov berører flere av KMDs ansvarsområder, og vi ber om å bli involvert i 

oppfølgingen av høringen og det videre arbeidet.  

 

Med hilsen 

 

 

Hanne Finstad (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Gro Solli Gultvedt 

seniorrådgiver 
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