
 
 
 
 
 
 
Omdanning av Norsk språkråd –  
høringsuttalelse fra Norsk kommunikasjonsforening 
 
Norsk kommunikasjonsforenings fagråd for offentlig informasjon har behandlet 
høringsdokumentet og ønsker å fremme synspunkter på noen av de spørsmålene 
departementet reiser. Aller først vil vi imidlertid presentere Norsk 
kommunikasjonsforening. Vi er landets største faglige interesseorganisasjon for 
kommunikasjonsmedarbeidere og har 2300 medlemmer i offentlig og privat sektor. 
Foreningen har lokallag i hele landet og eget studentlag, og tilbyr faglige kurs og 
kompetansegivende etterutdanning. Norsk kommunikasjonsforening utgir fagbladet 
Kommunikasjon. 
 
Foreningen deler departementets bekymring for at norsk språk skal svekkes og kanskje 
stagnere i utvikling. I det framtidige språkpolitiske arbeidet tror vi det er et godt grep å 
skaffe den nye institusjonen bred samfunnsmessig forankring og satse på en klart 
utadrettet arbeidsform rettet mot bestemte målgrupper. Vi vil også sterkt støtte en 
arbeidsform basert på aktiv medvirkning og utradisjonelle kanaler og møtesteder. Etter 
vår oppfatning vil en slik strategi være en forutsetning for at et offentlig språkpoliti skal 
ha mulighet for å påvirke språkutviklingen i samfunnet. 
 
Vi vil også fremme det generelle synspunktet at vi tror den nye institusjonen i mindre 
grad bør drive nynorskkontroll og skriftnormering, og heller bruke ressurser til å påvirke 
bruk av norsk språk innenfor alle samfunnsområder og være pådriver for god 
språkbruk.  
 
Norsk kommunikasjonsforening er spesielt opptatt av språksituasjonen i offentlig 
forvaltning. Forvaltningen skal ivareta den enkeltes rettigheter innenfor alle viktige 
områder av livet, og det er helt avgjørende at offentlig ansatte er bevisste språkbrukere 
som kan skrive godt og forståelig norsk. 
 
Våre medlemmer er engasjerte og synlige språkbrukere innenfor mange deler av 
samfunnet. Det innebærer både at medlemmene er opptatt av språkpolitiske og 
språkfaglige spørsmål, og at foreningen føler et spesielt ansvar for språkrøkt og har en 
viss mulighet for å påvirke situasjonen. Hvis den nye institusjonen senere skal trekke inn 
interesseorganisasjoner i arbeid som settes i gang, ønsker Norsk 
kommunikasjonsforening å bli invitert til å diskutere et mulig samarbeid. 
 
 
Vennlig hilsen 
Norsk kommunikasjonsforening 
Erik Hansen 
leder fagrådet for offentlig informasjon 


