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Klart språk i Bærum kommune 
 

 1. Bakgrunn: 
 

Formålet med notatet er å gi en innføring i det foreslåtte prosjektet 
”Klart språk i Bærum kommune”.  Prosjektet er planlagt oppstart 
høsten 2010 med sikte på politisk behandling våren 2011. Nedenfor 
følger en nærmere redegjørelse og foreslått gjennomføring, samt 
økonomisk ramme for prosjektet.  
   
Daglig kommuniserer ansatte i Bærum kommune med publikum via 
brev, brosjyrer, nettekster, skjemaer og dokumenter. Sammen med vår 
adferd er språket vårt viktigste hjelpemiddel til å oppfylle kommunens 
verdier åpenhet, respekt og mot.  

Som offentlig ansatt har vi et stort ansvar for å ordlegge oss enkelt og 
forståelig. For å nå ut med kunnskap om plikter og rettigheter, tjenestenes 
innhold, planer og vedtak, må vi skrive på en slik måte at mottakerne 
forstår. På den måten bedres dialogen med publikum, som igjen får 
muligheten til å ta del i velferdssamfunnet og lokaldemokratiet på lik 
linje. Dersom språkbruken hindrer publikum i å forstå hvilke goder og 
rettigheter de har krav på, står kommunen overfor et demokratisk 
problem.  

Språkbruken vår skal gjenkjennes som troverdig og offentlig. Publikum 
skal vite at informasjonen kommer fra Bærum kommune. Det betyr ikke 
at språket behøver å være byråkratisk av den grunn. En byråkratisk 
språkstil kjennetegnes av at det er upersonlig, ofte abstrakt, preget av 
fagord og klisjeer og oppfattes av mange som gammeldags.  
Bærum kommune mangler i dag en egen språkprofil som beskriver godt 
og forståelig hvordan vi bruker språket i møte med publikum. Det er 
avholdt skrivekurs for saksbehandlere som skriver politiske saker. Utover 
det mangler vi en felles profil som inneholder overordnede retningslinjer 
for all skriving i Bærum kommune.  
 
 
 



Begrepet klart språk  
 
Hva mener vi med klart språk? Med klart språk mener vi korrekt, klart og 
brukertilpasset språk i tekster fra det offentlige.  
 

- Hvorfor klarspråk? Informasjon fra det offentlige skal være 
forståelig for alle. Da er det spesielt viktig at språket er klart og 
brukertilpasset.  

 
- Ikke forenkling for enhver pris. Å uttrykke seg klart betyr ikke å 

forenkle språket for enhver pris. Forenkling skal ikke føre til 
fattig og unyansert språk. Ikke alle tekster kan være enkle, og 
ikke alle tekster kan være fri for fagspråk. Det viktige er at 
teksten er tilpasset mottakeren.  

 
Det er ikke alltid mulig å uttrykke seg krystallklart. Som myndighet må 
vi ofte håndtere komplekse saker, og det kan være mange grunner til at vi 
må ta forbehold og bruke omtrentlige uttrykksmåter. Men i de aller fleste 
tilfeller har myndighetene alt å vinne på å uttrykke seg klart og 
begripelig. Klarspråk hjelper budskapet fram. 
 

2. Utfordring 
 

Publikum i Bærum er en svært sammensatt gruppe. Hver og en 
representerer de individer med ulik bakgrunn, ulike livssituasjoner og 
ulike forutsetninger. Språket vi tar i bruk må derfor kunne forstås av alle 
uansett hvem de er og hva de er. Med folk fra 102 ulike nasjoner bosatt i 
Bærum har vi en ekstra utfordring i å fremstå som forståelige og med et 
klart budskap.  
 
Hva hvis den du kommuniserer med ikke forstår hva du har på hjertet? 
Mange journalister gjør en god jobb med å forenkle komplisert 
informasjon som ofte er pakket inn i fagspråk. Dette kan vi ikke slå oss 
til ro med. Vår grunnholdning bør være at vi skriver for å bli forstått, 
ikke av sjefen eller kollegaen, men av den som skal motta brevet eller 
fatte beslutningen.  
 
Som offentlig ansatt har vi i tillegg et ekstra ansvar i å yte service så 
publikum opplever at de har tillitt til jobben vi gjør for dem. Språket vi 
bruker skal ikke skape avstand og en følelse av avmakt og mindreverd. 
En god tommelfingerregel er å skrive som om du henvender deg til en 
16-åring. Da er du rimelig sikker på å treffe gjennomsnittsnordmannen 
språklig sett.    
 

3. Prosjektets mål 
 
Formålet med prosjekt ”Klart språk i Bærum kommune” er å forbedre 
den skriftlige dialogen med publikum. Etter at prosjektet er gjennomført 



skal innbyggere og publikum i større grad enn i dag oppleve at 
informasjon fra oss er formulert forståelig, tilgjengelige og riktig.  
 
Innbyggere, publikum og samarbeidspartnere skal oppleve å bli ivaretatt 
av Bærum kommune på riktig måte. 
 

4. Gjennomføring og tiltak 
 
Kartleggingsfasen  
 
Vi vet per i dag for lite om hvor forståelig, tilgjengelig og riktig 
publikum opplever oss.  Derfor kjenner vi heller ikke nok til hvilke 
forbedringsområder vi har når det gjelder å forenkle språket vårt. Vi 
foreslår å dele prosjektet inn i to faser med tilhørende mulige tiltak:  
  

- For å få bedre oversikt over hvor publikum har størst problemer 
med å forstå oss nedsettes en intern fokusgruppe. Gruppa går 
gjennom de mest brukte skjemaene, brevmaler og utsendte brev. 

 
I denne fasen av prosjektet vil Veiledningstorget (Informasjonsenheten) 
kunne gi nyttige innspill. Veiledningstorget besvarer henvendelser fra 
publikum på telefon, Chat og e-post og har solid erfaring om hvilke brev 
og skjemaer som generelt oppfattes som vanskelige.  
 

- Våre eksisterende informasjons- og kommunikasjonskanaler 
Bæringen, Facebook og Bærumbeta tas i bruk der vi ber om 
innspill, respons og erfaringer fra publikum.  

 
- Skoleelever fra en eller flere utvalgte ungdomsskoler får i 

oppdrag å gå gjennom utvalgte brukte tekster og gi respons.  
 
Forbedringsfasen 
Når vi har kartlagt våre viktigste forbedringsområder er det behov for å 
utarbeide en felles overordnet språkprofil for all skriving i kommunen. 
Språkprofilen vil inneholde konkrete råd og retningslinjer for hvordan 
medarbeidere skal skrive for å kommunisere godt med brukerne.  
Hvilke deler av våre dokumenter er det mottaker oftest misforstår? Er det 
informasjon som mangler eller som kan utelates?  
Når arbeidet med å lage en språkprofil er gjort, er det naturlig at flere 
dokumentmaler endres– ikke minst med tanke på en forestående 
oppgradering av grafisk profil. Gode maler vil hjelpe hver enkelt 
medarbeider med å formulere seg forståelig, men det er viktig at også 
medarbeiderne selv er bevisste på egen språkbruk.  
Dette krever involvering og eierskap av flere for å komme over i en bedre 
måte å kommunisere på. Prosjektet bør fungere slik at hver av 
medarbeiderne i Bærum kommune i tillegg til prosjektgruppen må gjøre 
en jobb selv for at dette skal forankres og bli eid av kommunen samlet. 
Informasjonsenheten foreslår en rekke tiltak for å opplyse, engasjere og 



bevisstgjøre medarbeiderne på veien mot et enklere og mer forståelig 
språk:  

- Etablere en egen språkside på Ansattportalen der all 
klarspråksinformasjon samles. Her kan man etter hvert finne 
nyheter om språkarbeidet, tilgang til språkverktøy og en egen 
spalte med ukentlige språktips.  

- Gjennomføre konkurranser og quiz  
- Språkstafett hvor ansatte oppfordrer hverandre til å dele en 

historie med et morsomt språklig poeng fra sin egen 
arbeidshverdag. 

- ”skrekkeksempler” på fraser og forslag til forbedring av dem.  

- Opplæring av ledere og personer som skriver mye 

- Gi alle nye medarbeidere en innføring i klarspråksprinsippene.  
 

5. Organisering 
 
Arbeidet ledes av Informasjonsenheten ved Anne Johanne Enger.  
 
Det etableres en prosjektgruppe der deltakere fra følgende 
ansvarsområder inviteres:  

• Pleie og omsorg (Tildelingskontoret) 
• Plan - og miljøavdelingen 
• Kommuneadvokaten 
• Kommunaltekniske tjenester 
• Dokumentsenteret 
• Forvaltningsenheten 
• Andre? 

 
Forslag:  
 
Ny språkprofil for Bærum kommune oversendes rådmannens ledergruppe 
1.4.2011. med sikte på oversending til politisk behandling innen 
utgangen av juni 2011.  
 
Den målbare effekten blant brukerne bør inn som en del av neste bruker - 
eller innbyggerundersøkelse etter 2011.   
 
 

 
 
 


