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Program – Hva er klart språk?

Før lunsj:
� Hva sier de proffe om 

skriving?
� Hva er klart språk?
� Klart språk er å tenke 

teksten som en samtale
� Klart språk er å 

strukturere teksten på en 
leservennlig måte

Etter lunsj:
Klart språk er å �
strukturere teksten på en 
leservennlig måte (forts.)
Klart språk er å ha et �
bevisst forhold til 
formuleringene våre
Klart språk er å skrive �
korrekt



Hva sier de proffe om 
skriving?
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Å skrive godt er krevende

«Writing is 90 % hard 
work.» (Ernest Hemingway)

«Det er en feilslutning at man 
ikke kan skrive klare setninger
uten at innholdet blir banalt eller 
selvfølgelig.» (Toril Moi) 

«Dette brevet ble lengre
enn vanlig fordi jeg ikke
hadde tid til å skrive
kortere.» (Blaise Pascal)



Joseph Pulitzers fire prinsipper: kort, klart, 
malende og nøyaktig

«Skriv så kort at de vil lese det, så klart at de 
forstår det, så malende at de husker det, og 
fremfor alt, så nøyaktig at det gir dem
opplysning og veiledning.»



Hva er klart språk?



Klart språk …

Hva tenker dere når dere ser ordet?



Oppgave 1

Trond har sjekket nettsiden til Lunner om skolestart for 
sin sønn. Les først teksten og noter noen stikkord.
Diskuter deretter 
med sidepersonen: 

Hva er det som gjør 
at denne teksten
ikke kan sies å være 
skrevet i klart språk?



Hvorfor sliter 
jeg med 
denne 

teksten?



Hva er så klart språk?

En mulig definisjon:

«Klarspråk er kommunikasjon 
der formuleringer, struktur og visuell utforming er så   
tydelig at leserne i målgruppen finner informasjonen 
de trenger, forstår den og kan bruke den.»

Klarspråk er altså like mye en måte å tenke på som 
en måte å skrive på.

Det handler om hva du gjør for at leseren skal forstå 
teksten din.



Klart språk 
handler ikke om å 

skrive enkelt.



Det handler om å 
skrive tekster som 
er enkle å forstå.



Hvem skal forstå?

Jo, de som skal bruke teksten.

= målgruppa



Men hvorfor er 
klarspråk viktig?



Nytter det?

40 prosent færre
henvendelser
40 prosent mindre
tid til lesing

JA!



Nytter det?

fra 3–5 klager
daglig til 0 klager

JA!



Nytter det?

drastisk reduksjon
i antall telefoner

JA!



Nytter det?

JA!



«Studien viser hvordan små 
endringer i hvordan vi ordlegger 
oss, kan påvirke hvordan folk 
etterlever skattereglene.»

Markus Sackrisson, 
koordinator for forskning i Skatteetaten



En undersøkelse på vegne av prosjektet 
«Klart språk i staten» i 2009 viste:

Ca. 1,3 millioner nordmenn mener offentlige skjema er 
vanskelige å fylle ut. 
Ca. 950 000 nordmenn synes det er vanskelig å forstå 
innholdet i brosjyrer og veiledninger. 
Ca. 500 000 hadde vansker med å forstå det siste brevet 
de fikk. 
Ca. 1,3 millioner nordmenn mener at offentlige 
myndigheter ikke legger vekt på å skrive slik at 
mottakeren skal forstå. 

http://www.sprakradet.no/upload/Undersøkelse%20om%20språket%20i%20staten.pdf



Hvorfor er det vanskelig å skrive klart?

Skriv ned noen punkter hver for 
dere på side 6 i oppgaveheftet.
Presenter punktene i plenum.



Hvorfor er det 
vanskelig å 
skrive klart?

Tradisjon Systemhensyn

Tidspress

Forsiktighet

Selvhevdelse

Flere 
mottakere

Uklare 
bestillinger/

tanker
Flere forfattere

Vanskelig 
tema

Kunnskaps-
forbannelsen



Hva er kunnskapsforbannelsen?
Kunnskapsforbannelsen er et uttrykk som 
forklarer hvorfor så mange fagfolk 
kommuniserer over hodet på leserne.

Vi har glemt hva det vil si ikke å kunne det vi kan.
Vi tror ofte at mottakerne vet mer enn de gjør.
Vi gjennomskuer ikke vår egen etterpåklokskap.
Vi rammes av «mental blindhet».



Oppsummering: Hvilke effekter kan vi 
forvente av å ta i bruk klart språk?

mer effektivt arbeid
mindre sløsing med tid og penger
bedre service og omdømme
mer fornøyde innbyggere som 
har tillit til dere
mer korrekt saksbehandling
bedre rettssikkerhet
et mer velfungerende demokrati





Klart språk er å tenke 
teksten som en 
samtale
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Oppgave 2

I netteksten på side 8 i oppgaveheftet omtaler 
kontor for psykisk helse i Lunner leseren på flere ulike 
måter. 
Sett strek under de ulike måtene leseren blir omtalt på.





Kjært barn har mange navn:

Trond 
Nordmann

søker

person

pasienten

du



Hvordan liker dere selv å bli møtt?
Slik?
Det kan forventes et 
foreløpig svar innen 14 
dager fra søknaden er 
mottatt. 

Slik?
De gis herved en frist på tre 
uker til å komme med 
uttalelser til forslaget. 

Eller slik?
Du kan forvente et foreløpig 
svar innen 14 dager fra vi 
har mottatt søknaden. 

Eller slik?
Du får med dette en frist på 
tre uker til å uttale deg om 
forslaget. 



«Den nordiske modellen» i tekst:

Avstanden mellom myndighetene og innbyggerne i �
Norge har blitt betydelig kortere enn før – det må 
tekstene våre speile.
Vi skal fremdeles �
skrive formelt –
spørsmålet er hva 
som er formelt språk
i dag.





La oss se på denne setningen:

' Dersom behovet for avlastning endres i løpet av 
vedtaksperioden, meldes dette til bestillerkontoret, og 
saken kan tas opp til ny vurdering.

Setningen viser problemet med det vi kaller passiv: 
� Det er upresist. 
� Det er lite imøtekommende.
� Det er fjernt fra det levende talespråket.

& Dersom behovet ditt for avlastning endrer seg i løpet av 
vedtaksperioden, må du melde fra om det til 
bestillerkontoret. Vi tar da saken opp til ny vurdering.



Et eksempel til:

Passivt språk:
' Avviksrapport kan sendes sammen med etterspurte 

mangler, men ikke senere enn 3 uker etter at dette 
brevet er mottatt.

Aktivt språk i tråd med muntlig språk:
& Dere kan sende avviksrapport sammen med de 

etterspurte manglene, men ikke senere enn tre uker 
etter at dere har fått dette brevet.



Passiv demper arbeidspresset …

' Vedtaket kan påklages.
& Du har rett til å klage på vedtaket.

Gjelder det meg, altså!?



Hvem tar bilde av hvem?



Hva utgjør så tonen i teksten?

Tonen er det som 
gjør at leseren 

oppfatter en tekst på 
en spesiell måte.

Avvisende?

Imøte-
kommende

?

Streng?

Nedlatende?

Vennlig?

Personlig?

Arrogant?

Hyggelig?



Husk at når folk er i kontakt 
med dere, ønsker de å møte 
en stemme, ikke en grå og 

upersonlig «mur».



Fra bloggen til Netlife research



E-post fra kunde:

Svar fra banken:

�



Hva om svaret hadde sett slik ut?



at det er stor avstand mellom 
avsender og leser 
at språket er komplisert
at det er «trusler» allerede 
i den første kontakten

Hva kan skape en streng tone?



Hva bidrar til en bedre tone?

at både vi som avsender og leseren er synlig i teksten –
direkte henvendelse
at vi ikke prater om, men til leseren – særlig viktig i brev 
og e-post
at vi forklarer godt nok det leseren lurer på
at vi inkluderer vennlighetsmarkører i teksten, som:

Takk for henvendelsen din […]
Ta gjerne kontakt om du lurer på noe […]
Du finner mer informasjon på nettsidene våre […] 



Oppgave 3
Vurder teksten på side 10 i oppgaveheftet med 
utgangspunkt i disse spørsmålene:

Hvem skal bruke
teksten – hvem er 
leseren?
Hva skal leseren vite 
eller gjøre etter å ha 
lest teksten?
Får teksten fram 
budskapet på en god
måte?
Hvilke endringer vil 
eventuelt gjøre at 
teksten bedre kan 
oppfylle sin funksjon?





Hva med å gjøre det slik?Skal du grave i kommunale veger og eiendommer?

Lunner kommune opplever av og til at graving i kommunale veger medfører 

ulemper for trafikanter, næringsdrivende og beboere i graveområdet. Skal du 

grave i kommunale veger og eiendommer,  må du  derfor følge våre 

retningslinjer for hvordan gravearbeidene bør foregå. Du finner dem under 

punkt 7 nedenfor. I tillegg finner du ulike skjemaer som du må fylle ut i 

forbindelse med graving.

Hvor lang tid tar det å behandle en søknad?

Vi behandler normalt søknaden i løpet av 5 virkedager. Men lengre 

behandlingstid kan forekomme ved større prosjekter.

Hva skjer hvis du graver uten godkjent gravemelding?

Dersom du begynner å grave uten at du har fått en godkjent gravemelding 

fra oss, kan vi stoppe arbeidet.

Her finner du nødvendige skjemaer og retningslinjer:

Graveinstruks og skjemaer samlet

1. Søknad om gravetillatelse_ skjema

2. Skilt og varslingsplan_ skjema

3. Egenkontroll og ferdigmelding_ skjema

4. Loggbok_kontroll skjema

5. Søknad om ansvarsrett skjema

6. Retningslinjer utførelse av gravearbeider

7. Nytt skjema for tilknyttning for kommunalt ledningsnett(vann og avløp)



Oppsummering:
Tenk på teksten som en samtale. Da er det 
naturlig å bruke ord som «du», «vi» og «dere»
og eventuelt konkrete navn.
Snakk til og ikke om mottakeren din –
unngå ord som «man», «en» og omtale i 
tredje person som «hjemmelshaver».

Slik blir teksten din både mer presis og 
mer imøtekommende. 
Husk at tekstene du skriver, er en del av 
dialogen mellom kommunen og innbyggerne.



Klart språk er å 
strukturere teksten 
på en leservennlig 
måte





Hva kjennetegner strukturen i en 
leservennlig tekst?

Hva tenker dere?

En godt strukturert tekst er kjennetegnet ved
at innholdet er presentert i en rekkefølge som er i tråd med 
leserens behov og forventninger
at overskriften avslører mest mulig av innholdet
at innholdet er sortert under beskrivende mellomtitler
at noe av innholdet er presentert i punktoppstillinger
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Oppvekst og levekår 
Postadresse: Pb. 8001, 4068 Stavanger 
Besøksadresse: Ny Olavskleiv 6 
Telefon: 51 50 85 00 
E-post: postmottak.oppvekst@stavanger.kommune.no  
www.stavanger.kommune.no 
Org.nr.: NO 964 965 226 

 
 
DERES REFERANSE VÅR REFERANSE ARKIVNR JOURNALNR DATO 
     
 
Innvilget søknad om kommunal bostøtte 
 
Vi viser til din søknad om kommunal bostøtte fra juni 2011. 
 
Kommunens vedtak 
Vi har behandlet søknaden din og innvilget kommunal bostøtte med 246 kroner per måned. 
Husbankens bostøtte er 637 kroner per måned. Den totale bostøtten blir da 883 kroner per måned. 
Vedtaket gjelder i ett år eller fram til eventuelle endringer i bosted, inntekt og/eller familiesituasjon.  
 
Meld fra ved endringer 
Vi beregner bostøtten ut fra de opplysningene du har oppgitt i søknaden. Hvis inntekten din, 
familiesituasjonen eller andre forhold som har betydning for bostøtten, endrer seg, må du melde fra 
til oss. På den måten får du alltid den bostøtten du har krav på, og du unngår å måtte betale tilbake 
hvis vi har utbetalt for mye. 
 
Utbetaling av bostøtten 
Bostøtten blir utbetalt ca. den 20. i hver måned.  Bostøtten blir enten overført til kontoen din, 
trukket fra på husleien, eller du får en utbetalingsblankett fra kommunen hver måned. 
 
Lurer du på noe? 
Ta gjerne kontakt med oss på tlf. 51 50 85 00 hvis du har spørsmål, eller hvis du trenger mer 
informasjon om beregning eller utbetaling av bostøtten.  
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
[navn] [navn]   
leder saksbehandler 
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informativ overskrift

leservennlige mellomtitler



Vi må altså ta stilling til:

Hvilke innholdsdeler består 
teksten av?
I hvilken rekkefølge bør delene 
komme for at teksten skal bli så 
leservennlig som mulig?



Noen struktureringsprinsipper:

kronologisk disposisjon 
= tidsrekkefølge 
(instruksjoner, oppskrifter, 
veiledninger)

emfatisk disposisjon 
= det viktige først
(rapporter, notater, brev, 
saksframlegg)

tematisk disposisjon 
= inndeling i ulike tema
(rapporter, håndbøker)

kontrastiv disposisjon 
= oppstilling i motsatser
(argumenterende 
tekster)



Viser til tidligere korrespondanse, senest vårt brev av 24.07.12 til klager. Vi har nå sett 
nærmere på denne saken og vil komme med vårt syn på denne.  
 
Sakens fakta: 
Partene inngikk 21.05.10 en avtale der klager kjøpte en 2007 modell Citröen Berlingo av 
innklagede. Prisen ble avtalt til kr. 107.000,- og kilometerstand var 42.726 km.  
 
Klagers anførsler i hovedsak: 
Klager sier at man er opplyst om at bilen er kollisjonsskadet, men er reparert av kvalifisert 
verksted. Litt etter kjøpet ble det oppdaget eksoslukt inne i bilen på tomgang, men var usikre 
på om bilen skulle være sånn på grunn av at den var forholdsvis ny. Høsten 2010 oppstod 
det problemer med å gire i mellom 3. og 4. gir. Dette ble utbedret på garanti og klager fikk 
leiebil. På forsommeren 2011 oppstod en ulyd i bremsene, disse ble demontert og renset 
under service, bilen hadde da en kilometerstand på 64.381 km. I oktober 2011 oppstod en 
ulyd i forstilling, og begge hjullager måtte byttes. Klager kontaktet selv Citröen Norge som 
dekket dette, kilometerstand var da 70.344 km. Bilen gikk så relativt greit fram til den stoppet 
12.02.12. Det viste seg at det var feil på veivakselsensoren og klager betalte for utbedring og 
egenandel for at NAF fraktet bilen. Kilometerstanden var på dette tidspunktet 77.373 km. 
Etter å ha kjørt 3.200 km. til falt 5. giret ut under kjøring. Etter noe kommunikasjon foretar 
innklagede utbedring, men klager blir avkrevd kr. 5.000,- for henting av bilen.  Klager drar 
bilens kvalitet i tvil og opplyser at i tillegg til ovennevnte har hun måtte bytte alle bremser. Det 
ble innhentet pristilbud i fra Skogveien Auto AS og Innklagede, og førstnevnte ble valgt på 
grunn av pris. Når girkasse var ute ble det anbefalt å skifte clutch da denne var noe slitt, 
dette valgte klager å ikke gjøre. Bakre eksosoppheng og potte var defekt. Ved reparasjon 
hos Skogveien Auto AS fant man at det var et tidsspørsmål før også bakre potte måtte 
skiftes. I tillegg er det slitt dynamoreim. Klager har i den siste perioden bilen var på verksted 
krevd leiebil, men fikk ikke dette og måtte selv foreta en organisering da hun var avhengig av 
bil i forbindelse med jobb.    
 
Klager sier at hun har en bil hun ikke kan stole på, og at hun har kommende utgifter på 
denne. Det påpekes at det har vært store kostnader på bilen de to siste årene, og denne 
historikken vil  forringe bilens verdi. Videre sier klager at grunnen til at det har gått to år før 
hun krever heving av kjøpet er at ting har skjedd gradvis hun har klart å ”krangle” seg til å få 
dekket de største kostnadene. Nå mener imidlertid klager at det er nok. Klager krever heving 
av kjøpet, dekning av de kostnader hun har hatt som følge av feil og mangler, at innklagede 
frafaller frakt av bilen i mai 2012 og dekning tilsvarende prisen for leiebil i perioden 19.04.12 
til 11.06.12.     
 
Innklagedes anførsler i hovedsak: 
Innklagede sier at et totalt krav på kr. 154.738,- etter to års bruk fremstår som useriøst. 
Kontrakt ble underskrevet 21.05.10 og levering ble foretatt 28.05.10. Tilstandsrapport med to 
anmerkninger ble lagt fram for klager og liten oljelekkasje ble utbedret sammen med 
leveringsservice. Det ble opplyst om at bilen hadde hatt en større skade. Etter dette blir 
innklagedes selger kontaktet på grunn av vanskeligheter med å gire i fra 3. til 4. gir. Bilen blir 
levert inn for utbedring 14.10.10, og utbedring blir foretatt uten kostnader for klager. Det ble 
stilt leiebil til disposisjon for klager. Den 25.02.11 blir det utført en periodisk Kjøretøykontroll 
uten anmerkninger, denne blir foretatt av Midtstranda karosseri. Det blir foretatt en 60.000 
km. service av Skogveien Auto AS (Vår anmerkning: hvor bremser ble reparert/vedlikeholdt), 
dette var ukjent for innklagede fram til saken ble mottatt fra vårt kontor. 13.10.11 skiftet 
Skogveien Auto AS forhjulslager under reklamasjon, også dette var ukjent for innklagede 
fram til nå.  Kilometerstanden var da 70.344 km. Videre ble veivakselsensor skiftet av 
Skogveien Auto 15.02.12, heller ikke dette hadde innklagede kjennskap til før vår 
henvendelse. Det opprettes en ny ordre 11.05.12 på grunn av feil med girkasse. Det blir 
avdekket brudd i primæraksel. Klager skal da ha blitt bedt om at bilen skulle/kunne kjøres til 
innklagede for utbedring. Dette skal klager ha nektet og skal ha ”beordret” innklagede til å 

bringe bilen på annen måte. Utbedring skjedde vederlagsfritt, mens innklagede fakturerte 
klager for transporten. Til slutt skal bilen ha vært inne hos Skogveien Auto AS 14.06.12 for 
diverse reparasjoner av slitedeler/service.  
 
Siden levering har bilen kjørt 38.000 km, og det har i perioden vært tre verkstedbesøk utover 
ordinært vedlikehold. Verkstedbesøkene dreier seg om to forskjellige feil ved girkasse og en 
gang for hjullager.  Innklagede mener at denne saken har blitt håndtert korrekt, uten 
unødvendig hinder og kostnad for klager. Med denne begrunnelse avvises klagen.  
 
Forbrukerrådet ser slik på saken: 
Det er inngått en avtale i mellom en næringsdrivende og en forbruker og det vil derfor være 
Forbrukerkjøpsloven som legges til grunn i vår vurdering.  
 
Klager har rettet et krav om heving av kjøpet. For at klager skal kunne heve kjøpet må det 
foreligge en mangel som ikke er uvesentlig. Ut i fra sakens dokumenter er det foretatt 
vederlagsfrie utbedringer i fra Skogveien Auto AS og innklagede. Etter disse utbedringene 
kan vi ikke se at bilen er i en stand som gjør at vilkårene for heving av kjøpet er oppfylt. I 
følge klager er det som gjenstår at clutchen er noe slitt og bakre potte må skiftes.  Når det 
gjelder clutch er denne opplyst av Skogveien Auto AS  å være noe slitt, og anbefalingen om 
å skifte denne må anses som et praktisk råd som følge av at girkasse var ute av bilen og at 
dette kunne bli kostnadsbesparende på sikt. Det at clutchen er noe slitt på en bil som har 
gått ca. 80.000 km.  må antas å ikke være en kjøpsrettslig mangel.  Det at bakre potte må 
skiftes kan vi ikke se at er å betrakte som en mangel litt over to år og 42.742 km. etter at 
klager overtok bilen.   
 
Det er et spørsmål om klager har rett til erstatning i fra innklagede på de 
utbedringer/reparasjoner som er foretatt hos Skogveien Auto AS som ikke har blitt dekket av 
innklagede/ importør,  om klager vil være pliktig til å betale for frakten av bilen i forbindelse 
med skifte av girkasse og om klager vil ha krav på å få dekket det som leiebil ville ha kostet i 
perioden bilen har stått på verksted. 
 
 De utbedringer/reparasjoner som er foretatt av Skogveien Auto AS som er betalt av klager 
selv er ut i fra hva vi kan se av sakens dokumenter følgende: 

! Reparasjon av bremser 20.06.11 
! Feste av innerskjerm 20.06.11 
! Feilsøking (viste feil på veivakselsensor) og skifte av kontakt 15.02.12 
! Reparasjon av bremser , skifte av dynamoreim og festet eksospotte 14.06.12. 

 
Innklagede hevder at de ikke har vært gjort kjent med de tre første punktene ”før nå”, og når 
det gjelder det siste punktet er dette å betrakte som slitedeler.  
 
Det skal reklameres innen rimelig tid etter at feil/mangler ble oppdaget eller burde vært 
oppdaget. Denne fristen kan aldri være kortere enn to måneder.  Når det gjelder de tre første 
punktene må det antas at det ikke er reklamert innen rimelig tid ut i fra Forbrukerkjøpslovens 
bestemmelser.  
 
Reparasjon av bremser, skifte av dynamoreim og feste eksospotte kan vi ikke se at er å 
betrakte som en mangel. Dette med samme begrunnelse som under punktet om at bakre 
potte må skiftes. Det ikke er dokumentert at dette er forhold som kan tilbakeskrives til bilens 
tilstand på kjøpstidspunktet.  
 
Vi vil også tillegge at det ikke er dokumentert at den reparasjonen som er foretatt etter at 
bilen var kollisjonsskadet ikke er utført fagmessig.  Kollisjonsskaden er  et forhold som det 
var opplyst om før avtaleinngåelsen, og vi kan ikke se at det er dokumentert at det påberopte 
har en årsakssammenheng med  denne reparasjonen.  

Klassisk struktur – fisken

 
Det er også krevd at innklagede frafaller sitt krav for frakt av bilen i forbindelse med skifte til 
brukt girkasse 11.05.12. Ut i fra klagers opplysninger går det fram at regning for frakt av bilen 
kom overraskende på klager, mens innklagede sier at de har belastet klager for frakt av bilen 
da de ba om at bilen skulle kjøres til dem men klager ”beordret” innklagede å hente bilen. 
Utgangspunktet et at utbedring skal skje uten kostnad for klager, men det er et spørsmål om 
hvem som hadde ansvaret for å bringe bilen til innklagedes verksted. Det er klart at det er 
inngått en avtale om at innklagede skal hente bilen, men det går ikke fram av sakens 
dokumenter om det er avtalt hvem som skal bære kostnadene. Ut i fra dette mener vi at 
innklagede bør bære disse kostnadene. Slik vi ser det er den innklagede som er den 
profesjonelle parten i avtaleforholdet som har ansvaret for klarhet i avtalen.  Når dette ikke er 
tilfelle bør kravet frafalles.    
 
Det er lagt fram et krav i fra klager om å få dekket det som leiebil ville kostet i perioden 
19.04.12 – 11.06.12. For å kreve erstatning må det dokumenteres kostnader som oppstår 
som en direkte følgende av en mangel. Vi kan ikke se at klager har dokumentert  noen 
kostnader.   
 
Ut i fra vår vurdering mener vi at saken bør løses ved at innklagede frafaller sitt krav for frakt 
av bilen, og at dette må anses som en endelig løsning i saken.  
 
Vi vil be om at partene så snart som mulig, og senest innen 14 dager, gir en tilbakemelding 
på om vår vurdering aksepteres eller ikke. Dersom en eller begge parter ikke skulle 
akseptere denne, vil saken bli avsluttet og partene vil få anledning til å bringe denne inn for 
Forbrukertvistutvalget.  
 
Likelydende brev er sendt begge parter.  
 
 

Konklusjonen 
til slutt!



Dette må du ha klart for deg:

Hva er det helt avgjørende at 
leseren får med seg i akkurat 
denne teksten?

Det er hovedbudskapet ditt!

Start teksten med det.





Start med det viktigste – omvendt pyramide

Hovedbudskap

Tilleggs-
informasjon

Utfyllende 
informasjon

Alle leser 

Færre leser 

Enda færre 
kommer hit 

Bare noen
få leser alt
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Her er et eksempel på et brev med god struktur:

Vår referanse: xx Vår dato: xx.xx.xxxx

xx

xx

Saksbehandler: xx
Tlf: xx
E-post: xx

Svar på søknad om erstatning
Erstatningssak:

Pasient: 

Behandlingssted:

xx

xx

xx

Du krever erstatning for behandling av betennelse i høyre håndbak. Du mener at behandlingen har ført til 
lammelse i alle fem fingrene og smerter i håndleddet. På grunn av dette, kan du ikke bruke høyre hånd.

Vedtak
xx har krav på erstatning etter pasientskadeloven for forsinket operasjon med trykkavlastning på nerve.
Dette medførte akutt utvikling av carpal tunnel syndrom, med påvirkning av håndfunksjonen.

Sykehistorien i hovedtrekk
Vi oppsummerer kort at du ble innlagt på sykehuset den 04.12.13 med mistanke om akutt leddbetennelse 
(bakteriell artritt) i høyre håndledd. Ved ultralyd fant man væske i håndleddet som tydet på en byll 
(abscess). Den 05.12.13 hadde du økende hevelse, smerter og rødhet. Byllen ble punktert og man startet 
opp med antibiotikabehandling. Den 07.12.13 klaget du på at du var nummen i fingrene og at du ikke kunne 
bruke hånden. Da du ble undersøkt klinisk hadde du følsomhet i alle fingrene, men denne var sterkt 
redusert i 3. finger. Du skulle fortsette med antibiotika. 

Du kom tilbake den 09.12.13 med smerter, hevelse og bevegelsessmerter i fingrene. Ved kontroll den 
16.12.13 klaget du på vedvarende nummenhet i 1., 2. og 3. finger og manglende førlighet mellom 1. og 2. 
finger. Du ble henvist til nevrolog. Nevrografi den 03.02.14 viste klare funn som tydet på trykk på en 
følenerve (carpal tunnel syndrom). Nerven går gjennom en kanal på undersiden av håndleddet. Du ble 
operert med trykkavlastning på nerven den 07.03.14. 

Medisinske vurderinger og kommentarer
Du har mottatt kopi av behandlingsstedets uttalelse og kopi av sakkyndigvurderinger datert 04.06.14 og 
06.07.14, utarbeidet av John H. Williksen, spesialist i ortopedisk kirurgi. Vi forutsetter at du er kjent med 
disse, og gjengir derfor ikke innholdet. 

Du kommenterte behandlingsstedets uttalelse i brev datert 03.03.14. Du skriver blant annet at punkteringen 
ikke ble utført korrekt. Du viser til at du ble stukket seks til syv ganger. Videre skriver du at du rett etter
punkteringen merket at fingrene var slappe og følelsesløse. 

I telefonsamtale 14.08.14 opplyste du at du fremdeles hadde plager fra høyre hånd.

Vilkår for å få erstatning
For å ha rett til erstatning må behandlingen være årsak til skaden som beskrives. I tillegg må skaden som
hovedregel skyldes en svikt ved denne behandlingen. Med svikt mener vi at behandlingen ikke har vært i
tråd med god medisinsk praksis. Det er ikke et krav at noen kan lastes for en slik svikt.

Begrunnelse for vedtaket
Skyldes skaden behandlingen?
På bakgrunn av opplysningene i saken har vi kommet til at det mest sannsynlig er årsakssammenheng 
mellom punksjonen den 05.12.13 og tilkommet akutt carpal tunnel syndrom med smerter og følelsestap i
høyre hånd. Dette skyldes derfor behandlingen.

Har det vært svikt i behandlingen?
Det var medisinsk grunnlag for å punktere byllen den 05.12.13. Vi viser til at det var viktig å få materiale til 
dyrkning på grunn av leddbetennelsen du hadde. Ut i fra beskrivelsen i journalen, er punksjonen mest
sannsynlig utført i tråd med god medisinsk praksis. Vi viser til at det er beskrevet at det ble utført to stikk og
at det ble trukket ut væske fra leddet.

Etter kontrollen den 07.12.13 burde man operert deg med trykkavlastning på nerven uten å vente på en 
nevrografi. Operasjonen ble derfor forsinket med tre måneder. Oppfølgingen har etter dette ikke vært i tråd
med god medisinsk praksis.

Forsinkelsen har mest sannsynlig ført til nerveskade (symptomatisk carpal tunnel syndrom), med
nervesmerter og følelsestap med redusert håndfunksjon som følge. Mest sannsynlig vil plagene avta med
tiden. Dette kan ta opp mot et års tid.

Vi har derfor kommet til at vilkåret om at skaden må skyldes svikt, er oppfylt, og du har da rett til erstatning.

Vi gjør oppmerksom på at du bare har rett til erstatning dersom tapet er på minst 5000 kroner.

Lovgrunnlag
Saken er avgjort etter pasientskadeloven § 1 annet ledd, § 2 første ledd bokstav a.
Vedlagt følger et utdrag av pasientskadeloven.

Klagemulighet
Du kan klage på dette vedtaket. Klagen sendes til Norsk pasientskadeerstatning for vurdering.
Dersom vi ikke finner grunn til å gjøre om vedtaket, sender vi klagen videre til Pasientskadenemnda som
behandler klagene på vedtakene våre.

Frist for å klage er tre uker fra du har mottatt dette brevet.

Vi gjør oppmerksom på at saken ikke kan bringes inn for domstolene før Pasientskadenemnda har
behandlet klagen.

Om beregning av erstatningen
For å komme frem til riktig erstatningsbeløp, er vi avhengige av et samarbeid med deg. Vi ber deg lese 
vedlagte veiledning om beregning av erstatning. Du finner nærmere informasjon om dette på nettsiden vår
npe.no under punktet Pasient/Beregning av erstatning.

Det viktigste først!
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Vår referanse: xx Vår dato: xx.xx.xxxx

xx

xx

Saksbehandler: xx
Tlf: xx
E-post: xx

Svar på søknad om erstatning
Erstatningssak:

Pasient:

Behandlingssted:

xx

xx

xx

Du krever erstatning for behandling av betennelse i høyre håndbak. Du mener at behandlingen har ført til
lammelse i alle fem fingrene og smerter i håndleddet. På grunn av dette, kan du ikke bruke høyre hånd.

Vedtak
xx har krav på erstatning etter pasientskadeloven for forsinket operasjon med trykkavlastning på nerve.
Dette medførte akutt utvikling av carpal tunnel syndrom, med påvirkning av håndfunksjonen.

Sykehistorien i hovedtrekk
Vi oppsummerer kort at du ble innlagt på sykehuset den 04.12.13 med mistanke om akutt leddbetennelse 
(bakteriell artritt) i høyre håndledd. Ved ultralyd fant man væske i håndleddet som tydet på en byll 
(abscess). Den 05.12.13 hadde du økende hevelse, smerter og rødhet. Byllen ble punktert og man startet
opp med antibiotikabehandling. Den 07.12.13 klaget du på at du var nummen i fingrene og at du ikke kunne 
bruke hånden. Da du ble undersøkt klinisk hadde du følsomhet i alle fingrene, men denne var sterkt
redusert i 3. finger. Du skulle fortsette med antibiotika.

Du kom tilbake den 09.12.13 med smerter, hevelse og bevegelsessmerter i fingrene. Ved kontroll den 
16.12.13 klaget du på vedvarende nummenhet i 1., 2. og 3. finger og manglende førlighet mellom 1. og 2.
finger. Du ble henvist til nevrolog. Nevrografi den 03.02.14 viste klare funn som tydet på trykk på en 
følenerve (carpal tunnel syndrom). Nerven går gjennom en kanal på undersiden av håndleddet. Du ble
operert med trykkavlastning på nerven den 07.03.14.

Medisinske vurderinger og kommentarer
Du har mottatt kopi av behandlingsstedets uttalelse og kopi av sakkyndigvurderinger datert 04.06.14 og
06.07.14, utarbeidet av John H. Williksen, spesialist i ortopedisk kirurgi. Vi forutsetter at du er kjent med 
disse, og gjengir derfor ikke innholdet.

Du kommenterte behandlingsstedets uttalelse i brev datert 03.03.14. Du skriver blant annet at punkteringen 
ikke ble utført korrekt. Du viser til at du ble stukket seks til syv ganger. Videre skriver du at du rett etter
punkteringen merket at fingrene var slappe og følelsesløse.

I telefonsamtale 14.08.14 opplyste du at du fremdeles hadde plager fra høyre hånd.

Vilkår for å få erstatning
For å ha rett til erstatning må behandlingen være årsak til skaden som beskrives. I tillegg må skaden som 
hovedregel skyldes en svikt ved denne behandlingen. Med svikt mener vi at behandlingen ikke har vært i 
tråd med god medisinsk praksis. Det er ikke et krav at noen kan lastes for en slik svikt. 

Begrunnelse for vedtaket
Skyldes skaden behandlingen?
På bakgrunn av opplysningene i saken har vi kommet til at det mest sannsynlig er årsakssammenheng 
mellom punksjonen den 05.12.13 og tilkommet akutt carpal tunnel syndrom med smerter og følelsestap i
høyre hånd. Dette skyldes derfor behandlingen. 

Har det vært svikt i behandlingen?
Det var medisinsk grunnlag for å punktere byllen den 05.12.13. Vi viser til at det var viktig å få materiale til 
dyrkning på grunn av leddbetennelsen du hadde. Ut i fra beskrivelsen i journalen, er punksjonen mest 
sannsynlig utført i tråd med god medisinsk praksis. Vi viser til at det er beskrevet at det ble utført to stikk og 
at det ble trukket ut væske fra leddet. 

Etter kontrollen den 07.12.13 burde man operert deg med trykkavlastning på nerven uten å vente på en 
nevrografi. Operasjonen ble derfor forsinket med tre måneder. Oppfølgingen har etter dette ikke vært i tråd 
med god medisinsk praksis. 

Forsinkelsen har mest sannsynlig ført til nerveskade (symptomatisk carpal tunnel syndrom), med
nervesmerter og følelsestap med redusert håndfunksjon som følge. Mest sannsynlig vil plagene avta med 
tiden. Dette kan ta opp mot et års tid. 

Vi har derfor kommet til at vilkåret om at skaden må skyldes svikt, er oppfylt, og du har da rett til erstatning.

Vi gjør oppmerksom på at du bare har rett til erstatning dersom tapet er på minst 5000 kroner.

Lovgrunnlag
Saken er avgjort etter pasientskadeloven § 1 annet ledd, § 2 første ledd bokstav a. 
Vedlagt følger et utdrag av pasientskadeloven.

Klagemulighet
Du kan klage på dette vedtaket. Klagen sendes til Norsk pasientskadeerstatning for vurdering.
Dersom vi ikke finner grunn til å gjøre om vedtaket, sender vi klagen videre til Pasientskadenemnda som 
behandler klagene på vedtakene våre.

Frist for å klage er tre uker fra du har mottatt dette brevet. 

Vi gjør oppmerksom på at saken ikke kan bringes inn for domstolene før Pasientskadenemnda har 
behandlet klagen.

Om beregning av erstatningen
For å komme frem til riktig erstatningsbeløp, er vi avhengige av et samarbeid med deg. Vi ber deg lese 
vedlagte veiledning om beregning av erstatning. Du finner nærmere informasjon om dette på nettsiden vår 
npe.no under punktet Pasient/Beregning av erstatning.
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STAVANGER KOMMUNE 

Saksframlegg 
 
 
REFERANSE JOURNALNR. DATO 
WØS-13/7196-43 37971/15 08.04.2015 
 
 
Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:  

Kommunalstyret for byutvikling 228/14 11.09.2014 Enstemmig 
Kommunalstyret for byutvikling 9/15 15.01.2015 Enstemmig 
Kommunalstyret for byutvikling /   
 
 
KLAGE. PLAN 2501P - DETALJREGULERING FOR FELT B11 I  PLAN 2442, 
JÅTTÅ NORD HINNA BYDEL 
 
Forslag til vedtak: 
 
Kommunalstyret finner ikke grunn til å omgjøre vedtaket i sak 9/15 som følge av klage datert 
04.03.2015 fra Thomas Fagerland Nilsen og Kathrine Fagerland. 
 
Saken sendes fylkesmannen til videre behandling med henvisning til premissene i saksfremstillingen. 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningsloven § 1-9. 
 
 
 
Sammendrag 
Kommunalstyret for byutvikling vedtok plan 2501P detaljregulering for felt B11 i plan 2442, Jåttå 
Nord, 15.01.2015. Detaljreguleringen er i samsvar med de føringer områdereguleringen for Jåttå 
nord legger.  
 
Thomas Fagerland Nilsen og Kathrine Fagerland Nilsen klager på kommunalstyret for byutviklings 
vedtak av 15.01.2015. Fagerland Nilsen anser seg som grunneier innenfor planen da de har en 
tinglyst rett til å få utskilt tomt på gnr 16 bnr 1547. Tidligere eiere/hjemmelshavere synes å ha 
unnlatt å informere sine rettighetshavere skriftlig om reguleringen. Klager ønsker at planen gir rom 
for bolig innenfor den delen hvor de anser seg som eiere.  
 
Klagen avvises da det ikke er fremkommet nye momenter i saken. Forholdet anses som privatrettslig 
mellom kjøper og selger.  
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1 Bakgrunn for saken 
 
Kommunalstyret for byutvikling vedtok plan 2501P detaljregulering for felt B11 i plan 2442, Jåttå 
Nord, 15.01.2015. Detaljreguleringen var i samsvar med de føringer områderegulering for Jåttå nord 
legger.  
 
Thomas Fagerland Nilsen og Kathrine Fagerland Nilsen klager på kommunalstyret for byutviklings 
vedtak av 15.01.2015. Klagen er mottatt 06.03.2015. Klagen er kommet inn innen klagefristen. 
Fagerland Nilsen anser seg som grunneier innenfor planen da de har en tinglyst rett til å få utskilt 
tomt på gnr 16 bnr 41, siden endret til gnr 16 bnr 1547. Dette medfører at Fagerland Nilsen anses å 
ha rettslig klageinteresse i saken og har dermed klagerett. Eiendommens hjemmelshaver er i dag Jåttå 
Utbyggingsselskap AS. Tidligere eiere er Jan Marton Aarrestad og Jon Magne Aarrestad. Tidligere 
eiere synes å ha unnlatt å informere sine rettighetshavere skriftlig/formelt om reguleringen. Klager 
ønsker at planen gir rom for bolig innenfor den delen hvor de anser seg som eiere.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utsnitt av områdeplan 2442 Jåttå Nord, med angivelse av tomt 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utsnitt av gjeldende regulering med plan 2501P, og med angitt tomt 
 
 

Det viktigste først!



Oppgave 4

Kjersti har nettopp startet et lite AS og har fått 
dette brevet fra Skatteoppkreveren på Hadeland
Les teksten på side 12 i oppgaveheftet
og vurder:

Hva er hovedbudskapet i denne teksten, 
og hvordan kommer det fram?
Hva synes du om tonen i teksten?
Hva kan gjøre denne teksten bedre?







Hva handler 
denne teksten 
om? Svar på søknad om betalingsavtale – vi ber om mer dokumentasjon

LUNNER 

KOMMUNE    



Fra UDI

Søknad om midlertidig oppholdstillatelse

Hva er 
budskapet 
i en tekst 

med en slik 
overskrift?



Mer informativt?

Søknad om midlertidig oppholdstillatelse

UDI har mottatt søknaden din om 
midlertidig oppholdstillatelseDu har registrert en søknad i UDIs 

søknadsportal

UDI har sendt søknaden din videre til 
politiet

Vedtak: Du har fått midlertidig oppholdstillatelse

Du har fått midlertidig oppholdstillatelse
UDI trenger flere opplysninger fra deg



Overskriften bør speile hovedbudskapet

Overskriften bør si noe vesentlig om innholdet i teksten 
og avgrense det så mye som mulig.
Formuler den gjerne som en hel setning.

VEDR. SAMMENFØYNING AV EIENDOMMER
Avslag på søknad om sammenslåing av eiendommer

/

-



Oppgave 5

Gå sammen to og to og diskuter overskriftene på side 14 
i oppgaveheftet:

Setter de oss på sporet?
Hva er eventuelt problemet med dem?
Kom med endringsforslag.



Setter disse overskriftene oss på sporet?

1. UNDERRETNING OM VEDTAK – OMSORGSBOLIG:

¾ Søknaden om omsorgsbolig er innvilget
¾ Innvilgelse av søknaden om omsorgsbolig
¾ Tilbud om omsorgsbolig
¾ Du har fått innvilget omsorgsbolig



Setter disse overskriftene oss på sporet?

2. Purring på underskrift av leiekontrakt

Du må sende inn signert leiekontrakt¾

Purring: Du må sende inn signert leiekontrakt ¾

Send inn signert leiekontrakt¾

Vi ber om at du sender inn signert leiekontrakt¾

Vennligst send inn signert leiekontrakt ¾

Har du glemt å signere leiekontrakten?¾



Setter disse overskriftene oss på sporet?

3. Anbud

¾ Anbudsvarsling
¾ Ønsker du å bli varslet om aktuelle anbud?
¾ Du kan melde deg på anbudsvarsling 



Setter disse overskriftene oss på sporet?

4. Melding om avslag på søknad om tildeling av leie på 
kommunale idrettsanlegg sesongen 2012/2013

¾ Avslag på søknaden om tildeling av leie på kommunale 
idrettsanlegg sesongen 2012/2013

¾ Avslag på søknaden om leie av kommunale idrettsanlegg 
sesongen 2012/2013

¾ Avslag på søknaden om leie av kommunale idrettsanlegg





Fordelene med mellomtitler er at

du som avsender blir tvunget til å tenke kritisk gjennom 
strukturen i teksten
de effektiviserer lesingen for mottakeren
de hjelper både deg og leseren din til å peke ut hvilke 
hoveddeler teksten består av, og hvor viktige de enkelte 
delene er

Bruk dem i alle tekster på over en halv side!



Flere måter å formulere mellomtitler på

Som stikkord:
«Begrunnelse»

som påstand:
«Alle foreninger i kommunen kan delta»

som oppfordring:
«Send oss skjemaet innen 15. oktober»

som spørsmål:
«Hva er dine plikter?»



Oppgave 6

Line har endelig fått barnehageplass, men Trond og 
Kjersti sliter med å få oversikt over informasjonen i 
brevet de har fått.
Gå sammen i grupper
og strukturer teksten 
tydeligere ved hjelp 
av mellomtitler.





Hva kjennetegner en god punktliste?

Vi bruker punktlister for å rydde i teksten, derfor bør 
listene også være ryddige.
Det er viktig at punktene

ikke er for lange (maks to setninger)
har samme språklige form
henger godt sammen med innledningen
er korrekte



Tegnsetting i punktlister

Stor forbokstav:
Når punktene er fullstendige setninger, skal det 
være stor forbokstav og punktum til slutt.

Liten forbokstav:
Når punktene ikke er fullstendige setninger, skal det 
være liten forbokstav og ikke punktum.

Kolon:
Det skal bare være kolon etter innledningsordene 
hvis det ville vært kolon der i vanlig løpende tekst.



Hva må vi gjøre her?

Hva gjelder reglene for; 
all graving i kommunale arealer 
nær eller inntil kommunale arealer - jf. pkt B.14 
Unntak: For annet arbeid som kun medfører bruk av 
utstyr og innretninger på kommunale trafikkarealer 
(hensetting av containere, kraner og utstyr etc), skal det 
kun leveres arbeidsvarslingsplan eller riggplan. 



Reglene gjelder for
all graving i kommunale arealer 
graving nær eller inntil kommunale arealer, jf. pkt. B.14 

Unntak: For annet arbeid som bare medfører bruk av utstyr 
og innretninger på kommunale trafikkarealer (hensetting av 
containere, kraner og utstyr og liknende), er det tilstrekkelig 
å levere arbeidsvarslingsplan eller riggplan. 



Et eksempel til:

Avvisning skjer som regel i følgende typetilfeller:
Klagen er ikke rettidig fremsatt.
Klagen gjelder ikke unnlatelser, handlinger eller 
beslutninger under gjennomføringen av en anskaffelse.
Klager mangler saklig klageinteresse. 
[…]



Oppgave 7 – rydd opp i punktlistene

1)
Ellers legger vi vekt på:

Evne til å tenke helhetlig og arbeide selvstendig �

Saksbehandlererfaring er en fordel �

Kunne håndtere flere saker samtidig med knappe �
tidsfrister



Løsningsforslag

Ellers legger vi vekt på at du
� kan tenke helhetlig og arbeide selvstendig 
� har saksbehandlererfaring
� kan håndtere flere saker samtidig, med knappe tidsfrister



2)

Kommunen skal være:
� en levende demokratisk arena.
� gi tjenester av høy kvalitet.
� en dynamisk samfunnsutvikler som legger til rette for 

samarbeid mellom offentlige myndigheter og frivillige 
krefter.

� en god arbeidsplass.
� Den skal være preget av høy etisk standard.



Løsningsforslag

Kommunen skal
være en levende demokratisk arena�

gi tjenester av høy kvalitet�

være en dynamisk samfunnsutvikler�

være en god arbeidsplass�

være preget av høy etisk standard�



Kommunen skal være
� en levende demokratisk arena
� en tjenesteyter preget av høy kvalitet
� en dynamisk samfunnsutvikler som legger til rette for 

samarbeid mellom offentlige myndigheter og frivillige 
krefter

� en god arbeidsplass preget av høy etisk standard



Oppsummering

Tenk over hva alle leserne må
få med seg i teksten.
Det er hovedbudskapet ditt: 
Det bør overskriften indikere, og 
det bør teksten starte med.
Sorter resten av innholdet under 
mellomtitler. 
Bruk gjerne punktlister til å få teksten 
luftig og oversiktlig.



Klart språk er å ha et 
bevisst forhold til 
formuleringene våre



Spørsmålet er igjen: 
Hvem skal bruke teksten?

Hensynet til leseren regulerer hvordan du formulerer 
deg, og hvilke ord du velger å bruke.
Bruk det samme språket som leseren din bruker.
Du er som regel på trygg grunn hvis du

bruker korte setninger som
presenterer innholdet stegvis
bruker verb i stedet for tunge 
substantiver
bruker nødvendige fagbegreper
bevisst og unngår unødvendig 
sjargong
bruker forkortelser med omhu



Lange setninger skaper fort trøbbel for 
leseren …

Som følge av at det foreligger større fordeler for 
tiltakshaver enn ulemper i forhold til tilsidesettelse av 
gjeldende reguleringsplan i saken, og Statens vegvesen sin 
siste uttalelse mener vi det er grunnlag for å innvilge en 
midlertidig dispensasjon for rekkefølgekrav i 
reguleringsplan 2243 § 2 på vilkår om at man avgir en 
erklæring om å delta i en refusjon og dele kostnader med 
involverte parter for opparbeiding av ny regulert vei senere.

72 ord



Husk at du alltid kan dele opp:

Det innebærer større fordeler enn ulemper for 
tiltakshaveren å sette til side den gjeldende 
reguleringsplanen i denne saken. Også den siste uttalelsen 
fra Statens vegvesen støtter dette. Vi mener derfor at det er 
grunnlag for å innvilge en midlertidig dispensasjon for 
rekkefølgekravet i reguleringsplan 2243 § 2. Vilkåret for det 
er at søkeren avgir en erklæring om å delta i en refusjon og 
dele kostnadene med de involverte partene i forbindelse 
med opparbeiding av ny regulert vei senere.



Hva står det egentlig her?

Departementet ser det som naturlig, ut fra en lojal 
oppfølging av den arbeidsavtale statlige tjenestemenn 
har inngått med staten, at arbeidstakere som vurderer 
å ta ekstraarbeid for en annen arbeidsgiver eller drive 
privat ervervsvirksomhet i sin fritid i slikt omfang eller 
av en slik art at det kan oppstå tvil i forholdet til den 
statlige virksomhet, tar spørsmålet opp på forhånd 
med arbeidsgiveren slik at problemer kan løses så 
tidlig som mulig.
(fra Statens personalhåndbok)



Så enkelt?

Hvis en arbeidstaker vurderer å ta en tilleggsjobb, bør han 
eller hun ta dette opp med arbeidsgiveren på forhånd.



Tips for å unngå lange setninger:

Prøv å avgrense deg til én tanke per setning.
Skill ut forbehold og tillegg som egne setninger.
Bruk bindeord som men, imidlertid, derfor, altså og 
dessuten for å skape sammenheng mellom setningene.





Hva er forskjellen her?

Når skatteoppgjøret er klart, kontrollerer kommunen om 
vederlaget for fjoråret var riktig utregnet.
= verb (kontrollerer)

Når skatteoppgjøret foreligger, foretar kommunen en 
kontrollberegning i forhold til om vederlaget for fjoråret var 
riktig utregnet.
= verb (foretar) + substantiv (kontrollberegning)



Det er dette vi kaller substantivering

Vi må evaluere undervisningen.

= verb

Vi må foreta en evaluering av undervisningen. 

= verb (foreta) + substantiv (evaluering)



Bruk verb til å konkretisere innholdet

Endring i inntekt skal meldes barnehagen '
for ny betalingsfastsetting. 
Hvis inntekten din endrer seg& , må du melde fra til 
barnehagen for å få fastsatt ny betaling. 

Å si mye med få ord er effektivt for den som skriver, men �
ikke alltid like effektivt for leseren.
Vær obs på formuleringer med «ved» + et substantiv og �
dessuten ord som ender på «-ing» og «-else».



Din snarvei kan bli en omvei for leseren
I disse tilfellene må vilkar̊ene i personopplysningsloven være 
oppfylt ved offentliggjøring, dersom det dreier seg om et 
dokument som inneholder personopplysninger. 

Hva betyr det?
� når dokumentet blir offentliggjort?

hvis� dokumentet blir offentliggjort?
for at � dokumentet skal bli offentliggjort?
før� dokumentet kan bli offentliggjort?

Merk: 
«Ved» + substantiv betyr som regel nar̊ (tid) eller hvis
(betingelse). 



Flere eksempler

Klage sendes innen ' 3 uker etter mottakelsen av dette 
brevet.
Du må klage senest & 3 uker etter at du har mottatt dette 
brevet.



Fra 22. juli-rapporten

Vi setter med denne rapporten punktum for 22. juli-
kommisjonens gjennomgang av terrorangrepene på 
regjeringskvartalet og på AUF-leiren på Utøya. Hver dag, 
gjennom et helt år, har vi i fellesskap arbeidet for å gi svar 
på tre nøkkelspørsmål: Hva skjedde 22/7? Hvorfor skjedde 
det? Og mer fundamentalt: Hvordan kunne vårt samfunn la 
dette skje?



Hva hvis det var skrevet sånn?

Denne rapporten setter sluttstrek for 22. juli-kommisjonens 
gjennomgang av terrorangrepene på regjeringskvartalet og 
på AUF-leiren på Utøya. Det er utført et kontinuerlig arbeid 
over en tolvmåneders periode med det formål å 
gjennomføre en kartlegging av hendelsesforløpet og en 
avdekking av årsaksforholdene. Den helt grunnleggende 
problemstillingen er hvilke samfunnsmessige 
rammebetingelser som kan muliggjøre et slikt 
hendelsesforløp.



Substantivering kan være farlig …



Hva betyr dette?

Abstrakt:
Ta kontakt med opplæringsvirksomheten for mer 
informasjon.
Konkret:
Ta kontakt med skolen for mer informasjon.

Abstrakt:
Begjæring om utsatt iverksettelse er tatt til følge.
Konkret:
Du får bli i landet mens vi behandler klagen din. 







Vær bevisst bruken av fagbegreper

Unngå generelle, abstrakte begreper fra lovspråk og 
annet fagspråk hvis du kan bruke mer konkrete, 
spesifikke ord i en gitt sammenheng.
Kommuniser likeverdig – sørg for å bruke samme språk 
som mottakeren.
Presise fagbegreper må vi bruke i visse sammenhenger 
– husk bare å forklare dem der det trengs.



Forklare i parentes:
NN har alminnelig verneting 
(bopel eller forretningsadresse) i 
kommunen eller i en 
nabokommune og må derfor 
møte personlig. 

Bytte ut med synonym:
tvangsinnkreving
utsatt iverksettelse

Forklare med ekstra setning:
Vi har nå besluttet å holde utleggsforretning. 
I en utleggsforretning avgjør namsmannen (i 
dette tilfellet SI) om kravet skal kreves inn 
ved utleggstrekk eller utleggspant. 
Utleggstrekk er trekk i lønn eller trygd, mens 
utleggspant er pant i for eksempel fast 
eiendom, bankkonti eller verdipapirer.

«alminnelig 
verneting»

«tvangs-
fullbyrdelse»
«oppsettende 

virkning»

«utleggsforretning»
«utleggstrekk»
«utleggspant»

Forklar 
fagbegreper 
når det 
trengs!



Dessuten: Når vi skal bruke klarspråk

� må vi skille mellom presist (fag-)språk og 
høytidelige og byråkratiske formuleringer og sjargong

� For det er jo ikke

som gjør språket presist.

angjeldende



� Slike uttrykk er bare sjargong, autopilot og dårlig arv ...

� Skriftspråket bør speile det levende språket som blir 
brukt der ute: jo mindre motstand, jo lettere å forstå.

... og kan som regel med 
fordel byttes ut!



Ville dere ha sagt det slik?
Kommunestyret finner ikke å kunne gi dispensasjon til 
overskridelse av grunnflaten. 
Î Kommunestyret gir ikke dispensasjon til overskridelse 

av grunnflaten. 

Du har innehatt en sentral posisjon hos arbeidsgiver. 
Î Du har hatt en sentral posisjon hos arbeidsgiveren. 

Dette brevet er å anse som forhåndsvarsling etter 
forvaltningsloven § 16. 
Î Dette brevet er et forhåndsvarsel i tråd med 

forvaltningsloven § 16. 



Fra Kansellisten:



Forkortelser – en viktig del av 
stammespråket

Hva betyr disse 
forkortelsene?
I dette programmet måles 
tap, endring og tilstand for 
SEFRAK-bygninger eldre 
enn 1900, ved feltregistrering 
hvert femte år i 18 av landets 
kommuner.

Sekretariatet for 
registrering av faste 
kulturminner i Norge



Begrens bruken av forkortelser

Forkortelser er effektive for oss som skriver – men ikke 
alltid for leseren.
Begrens derfor bruken av forkortelser i vanlig 
tekst – og forklar forkortelsene du bruker.
Du bør ha en saklig grunn til å bruke forkortelsen:
� for å unngå å gjenta lange navn
� for å spare plass



Forklar forkortelser på denne måten:

Kommunen skal bruke offentlige anskaffelser til å fremme 
innovasjon, og utnytte ordningen med offentlige forsknings-
og utviklingskontrakter (OFU). 

Det blir gjennom KOSTRA (kommune–stat-rapportering) 
bygget opp et omfattende datagrunnlag til analyse av 
kommunal ressursbruk og tjenesteproduksjon. 





Klart språk er å 
skrive korrekt



Språket vårt 
avslører oss!



Hvorfor er det viktig å skrive korrekt?

for å unngå 
unødvendig 
kommunikasjonsstøy

for å framstå 
som seriøs

for å unngå 
misforståelser

fordi det burde være 
et minstekrav til en 
kommuneansatt?



Fra  
«Skrivefeilene 
som koster 
penger, 
kjærlighet og 
troverdighet» av 
Christian 
Nordtømme 
(skriftlig.no)



Bruk hjelpemidler
Bruk stavekontrollen i Word og Outlook.
Slå opp i ordbok om du er i tvil!

Bruk Bokmålsordboka og Nynorskordboka aktivt:
www.bokmålsordboka.uio.no–
www.nynorskordboka.uio.no–







Flere nyttige nettsteder:
� www.klarspråk.no
� www.språkrådet.no
� www.korrekturavdelingen.no









Et lynraskt kommakurs

Setningen skal trolig ha komma hvis
det kjennes naturlig med en pause (les høyt) 
pausen kommer før et verb i nåtid eller fortid
setningen inneholder ord som at, hvis, dersom, som, 
hva, hvordan, osv. 
du ser ordene og og men i setningen

Dersom kommunen ikke gjør om vedtaket etter 
klagen vil den bli videresendt til Fylkesmannen. 



Så hvor skal komma stå?
Dersom det blir påvist slike bakterier i vannprøven er det tegn på 
fersk fekal forurensning.

Etter at høringsfristen var over hadde arbeidsgruppen et møte 
hvor den oppsummerte høringsuttalelsene og innarbeidet flere 
av høringsinnspillene i forslaget til IKT-strategi for skolene. 

Tomten som i dag blir brukt av barnehagen ble i denne planen 
avsatt til offentlig formål og barneinstitusjon.

Det forventes at IT-systemene til enhver tid fungerer og at 
kvaliteten på kommunens tekniske infrastruktur har kapasitet til å 
håndtere veksten. 



Tid for …

KVISS!

QUIZ!



Korrekt ortografi og tegnsetting

Hva er korrekt?
28% eller 28 %?
OPEC land eller OPEC-land?
i gang eller igang?
ifølge eller i følge?
SSBs tall eller SSB’s tall?
energi kilder eller
energikilder?

Fasit
28 %
OPEC-land
i gang
begge er korrekte
SSBs tall
energikilder

www.framgang.no 136



Ett eller to ord?

etter hvert eller etterhvert?
for øvrig eller forøvrig?
til sammen eller tilsammen?
i mellom eller imellom?
til stede eller tilstede?
så vidt eller såvidt?



Stor eller liten forbokstav?

Hva er riktig?
Cd-en, CD-en, cd’n
B-dur, b-dur, B-Dur
a-lag, A-lag, A-Lag

Fasit
CD-en
B-dur
A-lag



Prosjektplan for «Klart språk i 
Lunner kommune»

Redigere eller lage nye brevmaler
Endre eller lage nye skjema
Lage saksframlegg i klart språk
Hjemmeside i klart språk

Vi skal klare mye innen mai 2017.



Alle tjenestesteder skal lage en plan 

over sine tiltak, frist 9. desember

Tiltak Beskrivelse Ansvar Tidsfrist
Omarbeide følgende maler:
Mal BSU
Mal Ferdigattest
Mal Midlertidig brukstillatelse

Ha skriveverksted sammen og bruke 

språkprofilen

Anne L. og 

Trine M.

25. 11.2016

Hjemmeside – tema Samfunnssikkerhet Språkvaskes. Ber om hjelp av Ole. Anne G. 31.01.2016

Språkvaske Beredskapsplanen for Lunner 
kommune

Bruke språkprofilen og omarbeide uten at det 

er en revisjon av planene

Anne G. 20.01.2016

Tiltaksplan «Klart språk i Lunner kommune» for Areal og samfunn



Takk for i dag!

aarogn@gmail.com
www.arkitekst.no


