
 

 
 
 
Kultur- og Kirkedepartementet  
Postboks 8030 Dep 
0030 Oslo 
 
 

  
 
2004/ 1376-        NATI/IN/KSt  

Dato: 
16.04.2004  

Deres ref.:  Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 

Arkivkode: 

008 008 
  
  
Omdanning av Norsk språkråd – høring Omdanning av Norsk språkråd – høring 
  
Direktoratet for naturforvaltning (DN) viser til brev fra Kultur- og Kirkedepartementet (KKD), datert 
20.01.04, vedrørende høring om omdanning av Norsk Språkråd, med frist 20.04.04. KKD ønsker at 
høringsinstansene fremmer synspunkter på aktuelle språkpolitiske utfordringer, med tanke på å 
utforme strategidokument for den nye institusjonen. KKD ønsker dessuten at høringsinstansene uttaler 
seg om  behov som ønskes dekket av et sentralt språkorgan og hvorvidt instansene kan tenke seg å 
delta videre i den nye institusjonens språkpolitiske arbeid. 
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DNs primære kontakt mot nåværende Norsk Språkråd er i hovedsak knyttet til målrapportering. Selv 
om vi når målsettingen på de fleste rapporteringsområder, er det en utfordring å oppfylle forpliktelsene 
som ligger i Lov om målbruk i offentlig tjeneste (mållova). Mållova bør fortsatt være et viktig 
innsatsfelt for den nye språkinstitusjonen. Institusjonen må kunne anses å være en ressurs for 
offentlige institusjoner i håndteringa av mållova, herunder å kunne tilby rådgiving, kurs og 
hjelpemidler.  
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Den nye institusjonen bør utvikles til å bli et kompetansesenter for norsk språk, med tyngde, klart 
mandat og tydelig profil. For offentlige institusjoner som DN er det fordelaktig å kunne rette 
henvendelser og spørsmål til én instans. Vi har også behov for rådgiving omkring samisk språk. 
Institusjonen forutsettes å være en språklig institusjon for hele landet, slik at henvendelser som angår 
samisk, evt også kvensk språk, kan rettes til institusjonen. 

Den nye institusjonen bør utvikles til å bli et kompetansesenter for norsk språk, med tyngde, klart 
mandat og tydelig profil. For offentlige institusjoner som DN er det fordelaktig å kunne rette 
henvendelser og spørsmål til én instans. Vi har også behov for rådgiving omkring samisk språk. 
Institusjonen forutsettes å være en språklig institusjon for hele landet, slik at henvendelser som angår 
samisk, evt også kvensk språk, kan rettes til institusjonen. 
  
Norsk språk er under stadig endring, og et kompetanseorgan for norsk språk bør være aktiv premiss-
leverandør og bidra til at offentlig norsk språk og språkutøvelse får et noenlunde enhetlig uttrykk. 
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