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Høringssvar – forslag om land-for-land-rapportering for skatteformål   
 

Bakgrunn 
Vi viser til Finansdepartementets høringsbrev av 2. desember 2015 og høringsnotatets forslag til ny 

forskrift til ligningsloven. Vi viser også til telefonsamtale mandag 25. januar der Språkrådet fikk 

utsatt frist for å gi høringssvar til mandag 1. februar. 

 

Vi ønsker å uttale oss om § 5 Språk i forslag til forskrift.  

 

Høringssvar 

Språkrådet mener at det er svært betenkelig at land-for-land-rapporten bare skal utarbeides på 

engelsk. 

 

Språkrådet legger til grunn den gjeldende norske språkpolitikken, som har fått tilslutning fra et 

samlet storting. I St.meld. nr. 35 (2007–08) står det at «[d]et overordna målet for språkpolitikken 

må difor vera å sikre det norske språkets posisjon som eit fullverdig, samfunnsberande språk i 

Noreg».  

 

En sentral premiss i norsk språkpolitikk er å hindre at norsk blir byttet ut med engelsk innenfor 

bestemte samfunnsområder. Vi ser at engelsk stadig blir mer brukt på bekostning av norsk i arbeids- 

og næringslivet. På sikt vil det kunne medføre at norsk språk vil miste sin uttrykkskraft innenfor 

sentrale fagområder, og man står i fare for at det ikke blir utviklet og brukt norskspråklig 

terminologi, og at norsk i siste instans må gi tapt som fullverdig bruksspråk. St. meld. nr. 35 (2007–

08) uttrykker en særlig bekymring for posisjonen til norsk språk i arbeids- og næringslivet. 

 

Departementets krav til rapportering på engelsk varsler en ny språklig praksis som Språkrådet må 

påpeke at ikke samsvarer med den gjeldende norske språkpolitikken. For at denne politikken skal ha 

gjennomslagskraft også andre steder i samfunnet, er det særlig viktig at offentlige myndigheter 

aktivt bidrar til at statusen til norsk språk blir opprettholdt. 

 

http://www.sprakradet.no/


 
 
 

 

Det er vanskelig å se noen grunngivning i notatet for at disse land-til-land-rapportene skal skrives 

på engelsk. 

 

 

 

 

 

 

 

Vennlig hilsen  

 

 

 

 

Nina Teigland Åse Wetås 

seksjonssjef direktør 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brevet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrifter. 
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