




Innhold i presentasjonen i dag

I forhold til å adressere temaet skriving med fokus på klarspråk, er det en

målsetting å tilgjengeliggjøre noen erfaringsbaserte verktøy som kan

brukes i sammenheng med utarbeidelse av tekster.



Klart språk ☺

Jeg ønsker å gi dere noen tips og råd som kan hjelpe dere til å skrive tekster 
som er klare og lette å forstå.



En av tre nordmenn forstår ikke 
innholdet i offentlig informasjon …







Hva er klarspråk?

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



Kort fortalt

• Klarspråk er å tenke teksten som en samtale

• Klarspråk er å strukturere teksten på en leservennlig måte

• Klarspråk er å bruke samme språk som leseren

• Klarspråk er å skrive korrekt

Hvem er mottaker?



Ingen forstod 
skjemaet

2017:

• Alle måtte fylle ut og 
signere dette 
papirskjemaet ved 
bestilling av naboliste

• Ingen forstod hva de 
signerte



Enkelt å forstå
2019: 

Et avansert og uforståelig 
papirskjema ble forvandla til 
to-tre setninger i et digitalt 
skjema på nettsida vår.



Effekt av å ta i bruk klarspråk?
• mer effektivt arbeid

• mindre sløsing med tid og penger

• bedre service og omdømme

• mer fornøyde innbyggere som

• har tillit til oss

• mer korrekt saksbehandling

• bedre rettssikkerhet

• et mer velfungerende demokrati



Enkle grep gir store gevinster

• Bedre service

• Tillit

• Rettssikkerhet og demokrati 

• Tid og penger
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Hva gjør vi i Hå?



• Språkprofil

• Språkvenner

• Kurs

• Skriveverksted

• Brukertesting

• Språksofa



Språksofa



Brukertesting



Hva skal til for å lykkes?

• Forankring 

• Kommunedirektøren med sin ledergruppe

• Nyansattdag

• Politikerne

• Informasjon i kantina





Hvordan gjør vi det?







Dette må vi ha klart for oss

• Hvem er leseren (mottaker)? 

• Hvorfor skriver vi teksten?

• Hva skal leseren (mottakeren) bruke teksten til?



Hvem er det som skal forstå?



Det er de som skal bruke teksten som skal forstå 
den

= Målgruppe



Hvem er målgruppen?
Kan det hende at noen av leserne

• ikke selv er fagpersoner?

• har lesevansker?

• har norsk som andrespråk?

• er skeptiske til brev fra det offentlige?

• er travle?



Ta hensyn til de som kan minst!







Dette må du ha klart for deg

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

Det er hovedbudskapet ditt!

Start teksten med det.



Lag en overskrift som speiler 
hovedbudskapet

Melding om enkeltvedtak

Barnets navn:                                Barnets fnr:

Klient navn:                                   Klient foedselsnr:

Frivillig plassering utenfor hjemmet etter lov om 
barneverntjenester § 4-4, 4.ledd

§ 4-4, 4.ledd vedtak om frivillig plassering utenfor 
hjemmet



Voilà

Vedtak om flytting i fosterhjem.



Mellomtitler
Kommunal Bostøtte

Det vises til Deres søknad om kommunal bostøtte fra måned 06/20.

Søknaden er behandlet og bostøtte er innvilget. Beløpet er beregnet til kr 246,- pr mnd.

Bostøtten har blitt regulert ut ifra Husbankens bostøttesom er kr 637,- pr. mnd.

Total bostøtte er kr 883,- pr mnd.

Utregningen av bostøtte bygger på de opplysninger De har gitt i søknaden.

Hvis det skjer endringer i Deres økonomi, familiesituasjon eller andre forhold som har betydning 
for behandling av bostøtte, må De umiddelbart bi beskjed til oppvekst og levekårservice. Dermed 
er de sikret å få den bostøtten De til enhver tid har krav på, og de unngår spørsmål om 
tilbakebetaling eller inndragning av bostøtte hvor det blir utbetalt for meget.

Beløpet blir overført til Deres konto eller på utbetalingsblankett. At beløpet er overført vil fremgå 
av kontoutskriften.



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
………………………………………………………………………………………







TENK PÅ 

TEKSTEN SOM EN 

SAMTALE!



Ha et bevisst forhold til formuleringene

• Å tenke teksten som en samtale

• Ville jeg sagt det på denne måten?







Kommunespråket kan være:

Komplisert og ekskluderende

Teknisk og abstrakt 

Tilsvar på vedtak om avvisning av klage vedrørende 
utsettelse av frist for tilbakemelding til varsel om pålegg.

Opplysninger om matrikkelenheter som ikke 
eies/festes av privatpersoner eller som kan utleveres 

etter matrikkelforskriftens § 13 krever ikke 
registrering.



Nyheter fra Regjeringen
• Prop. 231 S (2020-2021) – Samtykke til godtakelse av forordning (EU) 23017/2226 

om etablering av inn- og utreisesystemet, forordning (EU) 2017/2225 om 
nødvendige endringer i forordning (EU) 2016/399 for så vidt angår bruken av inn-
og utreisesystemet og forordning (EU) 2018/1240 om etableringen av 
fremreisesystemet (videreutvikling av Schengen-regelverket).

• Revisjon av instruks om gruppene reisende som kan benytte 
grensepasseringssteder som ikke fremgår av listen over godkjente passeringssteder
over indre Schengen-grense.



Hvem tar bilde av hvem?



Språklov

• 01.01.2022

• § 9 Klart språk

Offentlege organ skal kommunisere på eit klart 
og korrekt språk som er tilpassa målgruppa.



Arbeidet med klarspråk har ingen sluttdato.



Konkurranse er jillt



HÆ? 



Nyttige lenker

• Den gylne pennen (e-læringskurs i klarspråk)

• KS klarspråk (nettside)

• Språkrådet.no (nettside)

• Ordbøkene (nettversjon og app)



Hva handler det om – egentlig?

«Egentlig har blitt en skalpell som skjærer 
gjennom tykke lag av informasjon og 
sanseinntrykk for til slutt å blottlegge kjernen».

Egentlig handler det jo om………….
Anneli Ahlmers: V som i vinkel






