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Lovgivningslære fredag 13. november 2015 

Inger Riis-Johannessen 

Faglig leder Forskriftsenheten, Lovavdelingen 

Klart lovspråk – hva er det? 
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Forelesningens innhold 

Generelt om gode regler og klart språk 

– dokumenter om klare, enkle regler og klart språk 

– kvalitetsbrist – hva er problemet og hva bør 

regelskrivere lære? 

– kjennetegn ved gode regler 

Titler 

Punktlister og henvisninger 

Setningsbygning 

– for langt og for kort 

– substantivsyke 

Ordvalg og ordformer 

– enkel bestemmelse og nakent substantiv 

– gammelmodige uttrykk og språktistler 
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Hvorfor er språket viktig? 

«Hva er klart lovspråk, og hvem bestemmer når det 

er klart nok?» Une Bratberg om ny barnevernlov 
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Statens kommunikasjonspolitikk 

«Staten skal bruke et klart språk som skal kunne forstås av alle 

aktuelle målgrupper. Dette gjelder både overfor de som staten 

henvender seg til, og de som henvender seg til staten.  

[…] 

Språket i statlige tekster skal være korrekt, og statsansatte skal 

følge gjeldende regler for rettskrivning og målbruk.»  

 

Stortingsmelding 35 (2007-2008) Mål og meining 

«Det offentlege har eit særleg ansvar for å stå fram som eit 

godt føredøme når det gjeld å bruka eit godt og klart språk.» 

 

 

 

Om språket i det offentlige generelt 
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11.3.1 Enklere regelverk og enklere forvaltning 

Det er et forvaltningspolitisk mål at regelverket skal 

bli enklere. Det innebærer at regelverket utformes på 

en slik måte at det er minst mulig ressurskrevende å 

etterleve. Det betyr at reglene til enhver tid er 

oppdatert, at de gir uttrykk for reelle behov og at de 

har en struktur som gjør det enkelt for brukerne å 

finne fram til regler som gjelder for dem. Videre er det 

et mål å oppnå en enklere forvaltning. 

 

 

Veileder til utredningsinstruksen 
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Formelle krav til utformingen 

Forskrifter skal følge forvaltningsloven § 38 

 

Utredningsinstruksen punkt 7.1: 

 

 

 

 

 

 

− skal skje … 

− med utgangspunkt i … 

IRJ og AAS 2014 
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Formelle krav til den språklige utformingen 

Veilederen Lovteknikk og lovforberedelse (JD 2000)   

 

Terminologi og språkføring (side 88 til 95) 

«Ved utforming av lovtekster må det legges vekt på at 

ordvalget og setningsbygningen blir slik at de som skal bruke 

loven, lett kan lese og forstå den. Språket bør være presist og 

setningene ikke for lange. Men ofte er det vanskelig å få til en 

enkel og lett forståelig lovtekst uten at det skjer på bekostning 

av presisjon og entydighet. Da må man foreta en avveining 

mellom kryssende hensyn. Som et utgangspunkt bør det 

stilles større krav til enkelhet og lettfattelighet i en lov som 

henvender seg til allmennheten, enn i en lov som er beregnet 

på folk med spesielle forutsetninger for å forstå lovteksten.» 

 

Tungt utformede regler kan ofte gi upresise, tvetydige regler - 

og enda til med feil betydning! 

 

10 

Mye regelverk har ikke tilstrekkelig kvalitet 

Det er for lite helhetstenkning før en lov fastsettes 

– skyver på avklaringer til forskriftsarbeidet, og når 

forskriftene skal skrives dukker 

begrepsproblemer, inkonsekvens etc. opp og er 

uløselig uten lovendring, og forskriftene, vedtak 

osv. viderefører og forsterker svakhetene 

Det utsettes å ta stilling til tvilsspørsmål til reglene 

skal praktiseres (skjønn i mange elementer)  

– gjøres dette bare der det er hensiktsmessig? 

– skjønnsmessige regler er ressurskrevende for alle 

parter 

Det jobbes ikke nok med den språklige utformingen 

– for lav forståelse for sammenhengen mellom 

språk og hva man uttrykker rettslig sett 

– man tar uansett ikke konsekvensen av den 
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Utformingen av hjemler for å gi forskrifter 

Tre alternativer: 

X kan gi forskrift om   (kan velge å ikke gi) 

X gir forskrift om  (det vil bli gitt forskrifter)  

X skal gi forskrift om (?) (X kan ikke la være å gi forskrifter) 

 

«gi forskrift om» eller «gi forskrifter om»? 

 

Hvorfor ikke 

X kan gi nærmere regler om 

X kan fastsette nærmere krav til 

X kan gi nærmere retningslinjer om? 
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Påstand: 

  

 

Lav kunnskap og liten arbeidsinnsats gir dårlige, ordrike 

og tungt tilgjengelige regler. 

Dess mer arbeid regelskriverne legger i utformingen, 

dess kortere, enklere og klarere blir reglene. 

13 

Hvordan kan kvaliteten bedres? 

Øke forståelse for hvor viktig formuleringskunst er 

– at det spiller en rolle hvordan reglene uttrykkes 

Øke kunnskapen om regelutforming og godt språk 

– studentenes og forvaltningens holdninger til og 

kunnskap om regelkvalitet og utformingen 

– faglig trygge regelskrivere tør «å tenke sjæl» 

– færre dårlige kompromisser 

Prioritere regelarbeidet høyere 

– gi flere kompetente regelskrivere nok tid 

– motvirke politisk tidspress 

– bedre kvalitetssikringen   

Øke den kritiske tenkningen: Er det «man alltid har 

gjort» bra? 

Bedre vedlikeholdet 
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Kjennetegn ved gode regler 

Innholdet 

Strukturen 

Lovteknikken 

Volumet (begrenses) 

Språket 

Samspillet mellom innholdet, lovteknikken og språket 

– juridisk tilstrekkelig (men ikke mer) 

– enklest mulig og forståelig for brukerne 

 

Eks.: Bruk av henvisninger 

 

Regelforenkling 

–  kan gjelde innholdet, strukturen, volumet, språket! 
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Eksempel på problem i lover og forskrifter 

Flere virkemidler for det samme samtidig: 

– virkeområde 

– definisjoner 

– både positiv og negativ avgrensning 

– gjentakelser på litt forskjellig måte 

– uklar struktur 

– utstrakt bruk av henvisninger 
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Hva som er godt språk avhenger av 
sammenhengen 

Hensikten med teksten 

– Normerende elle informerende? 

– Regler kraver klarhet og skal være eksplisitte 

Typen tekst 

Generelle eller spesifikke regler? 

Skjønnsmessige regler? 

Velg form etter innhold og behov 

Hvem som skal lese teksten 

– Kan det være hensiktsmessig med fagspråk, hva er 

fagspråk og kan det unngås? 

• fagspråk må forklares om det ikke kan unngås 
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Hva er problemet med språket i regelverk?  

Setningsbygningen 

Overlesset og ustrukturert språk 

– både for mye og for lite tekst på en gang 

Upresist og tilslørende språk 

– Vage og skjønnspregede formuleringer 

Ordvalg - flere begreper for det samme  

– dårlige definisjoner og dårlig bruk av definisjoner 

Gammelmodige ord og uttrykk, kansellistil 

Konstruerte ord 

Vanlige ord med uvanlig betydning 

Fagterminologi - forklares ikke 

Rettskrivning og tegnsetting 
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Hvordan kommuniserer reglene 

 

 

 

Situasjon I 

Juridiske tekster som ikke gir tolkningsproblemer: 

Allmennleser og juridisk kyndig leser tolker likt fordi  

teksten har nødvendige signaler som viser at 

særegne tolkninger og tolkningsstrategier trengs, 

eller den allmennspråklige forståelsen er 

tilstrekkelige. 

20 

Kommuniseres reglene? 

 

 

Situasjon II 

En allmenn leser og juridisk kyndig leser tolker 

teksten tilnærmet likt,  

men allmennleseren føler seg utrygg på at innholdet 

er riktig forstått, fordi det er ukjente signaler i teksten. 

21 

Kommuniseres reglene? 

 

Situasjon III 

Allmennleseren og en juridisk kyndig leser tolker 

forskjellig, fordi teksten ikke gir tilstrekkelige 

signaler om særegne tolkningsstrategier. 

Allmennleseren misforstår tekstens juridiske 

implikasjoner, 

allmennleseren kan i god tro komme til å bryte 

reglene ut fra en formening om å kjenne reglenes 

innhold. 
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Kommuniseres reglene? 

 

 

Situasjon IV 

Allmennleseren klarer ikke å få mening i den 

juridiske teksten fordi språket er ukjent og avviker 

tydelig fra allmennspråket. 

Allmennleseren innser at det kreves 

spesialkunnskaper for å forstå regelverket.  
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Særtrekk ved regelverk 

 

Behovet for overordnede abstrakte begreper  

– like tilfeller behandles likt (rettferdighet) 

– reglene kan tilpasses til individuelle behov(rettferdighet) 

– begrense volumet 

Behovet for langsiktighet 

 

Behovet for presise regler 

– gir forutsigbare regler for brukeren 

– er lettere å håndheve for forvaltningen 

– beskytter mot korrupsjon 

– øker detaljeringen og volumet 
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Overskrifter 

En god overskrift skal være dekkende og 

individualiserende 

− tenk overordnet for hele forvaltningen 

− finn balansen mellom det detaljrike og det 

instruktive 

− omhandles flere spørsmål, nevnes bare de 

viktigste 

 

Overskrifter skal kunne forstås selv om man bare 

leser dem  

− de skal gi en viss idé om hva teksten gjelder 

− nøkkelord vil gjøre dem søkbare på nettet 

 



8 

25 

Tittel  

Innledes alltid med «lov om …», «forskrift om …» 

– ikke «fellesforskrift om», «kvalitetsforskrift om», 

«teknisk forskrift om …» 

– ikke «regler om», «instruks om», «veiledning om» 

 

Kan ha en offisiell korttittel 

– korttittelen plasseres i parentes ved fastsettelsen 

– kan brukes ved henvisninger i andre lover og 

forskrifter, uoffisielle kan normalt ikke brukes 

 

Bruk enten full tittel eller korttittel 
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Tittel 

Full identitet består av 

– tittel 

– vedtakelsesdato 

– nummer (tildeles kronologisk per år) 

– eventuell offisiell korttittel 

 

«lov 2. juli 1999 nr. 62 om etablering og 

gjennomføring av psykisk helsevern (psykisk 

helsevernloven» 

– liten bokstav både på full tittel og korttittel 

– U: Grunnloven, Svalbardloven(stedsnavn) 

Det skal ikke være av foran datoen! 
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Eksempel på tittel 1 

Forskrift om endring i forskrift om tiltak ved mistanke 
om eller bekreftet høypatogen aviær influensa  

I forskrift 9. mars 2006 nr. 297 om tiltak ved mistanke 

om eller bekreftet høypatogen aviær influensa gjøres 

følgende endringer:  

 

Forskriftens tittel skal lyde:  

Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved mistanke 

om eller bekreftet høypatogen aviær influensa av 

subtype H5N1 hos viltlevende fugl 

 

Forslag:  Forskrift om beskyttelsestiltak ved influensa 
hos viltlevende fugl     
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Eksempel på titler  
 

 

«forskrift 23. mai 2011 nr. 511 om prosedyrer ved 

operasjon av luftfartøy i luftrom med potensiell 

forekomst av vulkansk aske (askeforskriften)» 

 forslag: 

 -om prosedyrer for luftfartøy i luftrom med (fare for) 

vulkansk aske (askefastforskriften(?)) 

 

«forskrift 1. desember 2000 nr. 1208 

om prioritering av helsetjenester, rett til nødvendig 

helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten, rett til 

behandling i utlandet og om klagenemnd 

(prioriteringsforskriften)» 

  

29 

Ledd kan ha punktlister, men hvordan 
skal de skrives? 

Følger de alminnelige språkreglene 

Marker punktene med små bokstaver: a), b)  

– I de fleste tilfellene uheldig med strekpunkter 

– Vær konsekvent 

– I punktliste i punktliste foreslås å bruke nr.: 1, 2 

Punktlisten bør komme som siste punktum i et ledd 

– Fortsetter leddet, forveksles det lett som nytt ledd 

Bruk innrykk som ved innrykk for ledd 

 

Henvisning til et punkt i listen: 

– § 8 første ledd bokstav c 

30 

Henvisninger til paragrafer, ledd osv. 

Henvisninger til paragrafer, ledd og underpunkter 

– § 1 første ledd bokstav d 

– §§ 1og 4 

– §§ 3,7 og 12 

– §§ 1 til 8 

– § 2 første ledd andre punktum nr. 1, § 3 andre ledd 

og §§ 4 til 6 

 

Særlig om genitiv:  forvaltningsloven § 36 

  men:                   lovens § 36 
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Ledd kan ha punktlister forts. 

Brukes ved opplisting av logisk sideordnede 

momenter 

– samme teksttype i punktene (substantiv eller verb 

i infinitiv) 

Kumulative eller alternative punkter? 

– det er best å synliggjøre dette i den innledende 

teksten 

– Eks.: Søknaden skal inneholde 

– Eks.: Søkeren har krav på lån  

– hvis ett av følgende vilkår er oppfylt: 

– i følgende tilfeller: 

– trenger ikke både og 

32 

Eksempel på punktliste 1 

 Verneplikten opphører når den vernepliktige 

a) bosetter seg fast i utlandet 

b) tilsettes i vernepliktsfri stilling 

c) fradømmes verneretten 

d) klassifiseres som ikke tjenestedyktig 

e) overføres til sivil tjenesteplikt 

f) fritas for militærtjeneste av 

overbevisningsgrunner(.) 

(slik vernepliktforskriften § 2-2 skulle vært) 

 

Regel: 

Ikke bruk kolon foran punktene hvis teksten i punktene 

er en fortsettelse av innledningen. 
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Eksempel på punktliste 2 

      Som mindre tiltak etter § 20-2 første ledd bokstav a 

regnes 

a) ett enkelt tilbygg hvor samlet bruksareal (BRA) eller 

bebygd areal (BYA) ikke overstiger 100 m2 

b) en enkelt frittliggende bygning som ikke skal nyttes til 

beboelse og hvor samlet bruksareal (BRA) eller 

bebygd areal (BYA) ikke overstiger 100 m2 

c) bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel innenfor en 

bruksenhet. 

 

Regel: Når den innledende teksten bare fyller én linje, 

plasseres punktlisten rett under den innledende teksten. 
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Eksempel på punktliste 3 

    Uteoppholdsareal med krav til universell utforming skal i 

tillegg til å oppfylle kravene i første til fjerde ledd oppfylle 

følgende krav: 

a) Opparbeidet areal avsatt til lek og rekreasjon skal ha et 

horisontalt felt med fast dekke på minimum 1,5 m x 1,5 m 

som muliggjør deltakelse og likestilt bruk. 

b) Opparbeidet utendørs nivåforskjell skal være merket og 

sikret. 

c) Det skal være plass for rullestol der det anlegges 

sitteplasser. 

d) Opparbeidet badeplass skal være utstyrt eller utformet slik 

at det er lett å komme ned i og opp av vannet. 

 

Regel: Består teksten i punktene av hele setninger, skal den 

innledes med stor bokstav og avsluttes med punktum. 
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Finn feilene! 

§ 2-1 Søknad om utvinningsrett 

 En søknad om utvinningsrett skal inneholde 

a) søkerens navn eller foretaksnavn 

b) søkerens postadresse; for juridiske personer 

også  forretningsadresse/besøksadresse 

c) undersøkelsesarbeider som er foretatt og 

resultatene av disse 

d) forekomstens rikholdighet, størrelse og 

beskaffenhet skal dokumenteres 

e) en økonomisk vurdering av forekomstens 

drivverdighet skal vedlegges. 
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Finn feilene! 

 Sikkerhetssystemet skal inneholde: 

a) plan for utdannelse av utøvere av hanggliding og 

paragliding og opprettholdelse av deres kunnskaper og 

ferdigheter, herunder utstedelse av kompetansebevis, 

b) materiellreglement, innbefattet krav til konstruksjon 

og vedlikehold av hangglidere, paraglidere og nødvendig 

tilleggsutstyr, 

c) operative bestemmelser for de forskjellige arter av 

hanggliding og paragliding, 

d) medisinske minstekrav til utøverne, 

e) system for rapportering av avvik fra pkt. a) t.o.m. d) 

ovenfor til organisasjon, og 

f) organisering som sikrer utvikling og etterlevelse av 

pkt. a) t.o.m. e) ovenfor.  
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Setningsbygning 

 

Langt og innfløkt 

Kort og komprimert 

Tunge omskrivninger med substantiv 

(«substantivsyke»)  

Omstendelige og oppstyltede uttrykksmåter 

Kompliserende leddrekkefølge 

Uklare henvisninger 
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Langt og innfløkt 1 – ny forsvarlov 

Før: 

 Til bruk for utskrivning, rulleføring og innkalling til tjeneste plikter 

offentlige myndigheter og tjenestemenn, arbeidsgivere og 

fartøysførere, bestyrere og private læreanstalter, ungdomshjem og 

sykehus, prester og forstandere i trossamfunn uten betaling å gi 

opplysninger, oppgaver og attestasjoner angående enhver mellom 17 

og 45 år i utskrivningspliktig eller tjenestepliktig alder, som er knyttet 

til dem eller registrert hos dem. 

Nå:  

Offentlige myndigheter, arbeidsgivere, utdannings- og 

helseinstitusjoner, prester og forstandere i tros- og livssynssamfunn 

skal på forespørsel fra Forsvaret gi opplysninger om personer som er 

knyttet til dem eller registrert hos dem, fra det året disse personene 

fyller 17 år. Det kan ikke kreves betaling for slike opplysninger(ne).  

[Passus om bruk av opplysninger er tatt inn i andre bestemmelser.] 

 

Hvilke endringer ble gjort, og hva ble virkningen? 
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Langt og innfløkt 1 

(Om helsepersonellets tilgang til opplysninger om pasienter) 

«Tilgangen skal følge av en konkret beslutning om å yte 

helsehjelp til pasienten og være tilpasset 

behandlingsforløpet slik at tilgangen i størst mulig grad 

begrenses til helsepersonell som yter helsehjelp til 

pasienten.» 

Forslag: 

 Helsepersonell skal bare ha tilgang til helseopplysninger 

om pasienter som det er besluttet skal ha helsehjelp. 

Tilgangen skal begrenses til opplysninger om pasienter 

som hver helsearbeider gir helsehjelp til. 

 

Løsning 1: Del opp lange setninger. Stryk fyllord og sett 

inn ord for å tydeliggjøre meningen.  
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Langt og innfløkt 2  

«Sertifiseringsorganet kan kreve gebyr for sertifisering. 

Gebyret skal dekke sertifiseringsorganets behandling 

og utstedelse av dokumentasjon på sertifisering av 

programvaren. Det kan også kreves gebyr for 

sertifiseringsprosess som blir avsluttet uten at produktet 

blir sertifisert.»  

 

Forslag: 

 Sertifiseringsorganet kan kreve gebyr for 

behandlingen av kravet om sertifisering og for 

sertifiseringen av programvare.  

 

Løsning 2: Gå motsatt vei og slå sammen setninger. 

42 

Langt og innfløkt 3 

«Den næringsdrivende skal oppgi prisen for den 

målenheten som brukes, som beregningsgrunnlag, 

herunder pris per time. »  

 

Forslag: 

  Prisen skal oppgis i den målenheten som brukes. 

 

Løsning 3:  

Stram opp setningen ved å fjerne overflødige 

fyllord og lag en bedre rekkefølge.  
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Smakebit fra heimevernforskriften 

 Tilleggstjeneste, opptjening, som følge av uforskyldt 
fravær fra pålagt pliktig tjeneste på grunn av sykdom, 
skade eller andre årsaker skal pålegges opptjent i den 
utstrekning det er nødvendig for at 
heimevernspersonellet skal få den tilstrekkelige 
opplæring for sin tjeneste ved mobilisering. 

 

Hvem skal lese og bruke forskriften? 

Er dette forståelig for dem det gjelder? 
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Utkast til ny adopsjonslov § 9 

 Et barn under 18 år kan ikke adopteres uten 

samtykke fra den eller dem som har foreldreansvaret. 

Dersom en av dem som har foreldreansvar, er 

forsvunnet, eller dersom en av dem på grunn av psykisk 

utviklingshemming eller psykiske eller fysiske lidelser 

åpenbart ikke er i stand til å forstå hva et samtykke 

innebærer, er et samtykke fra den andre tilstrekkelig. Er 

begge i en situasjon som nevnt i annet punktum, kreves 

det et samtykke fra barnets oppnevnte verge. 

 

Langt, ja, men er dette vanskelig tilgjengelig? 
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Utkast til ny adopsjonslov § 13 

Utkast til ny adopsjonslov: 

…Søkeren må dokumentere at søkeren og ektefellen 

forut for unnfangelsen hadde et felles ønske om å 

oppfostre barnet sammen. Avtale, utenlandsk dom 

eller administrativ avgjørelse som dokumenterer slikt 

ønske, må fremlegges. 

     (stebarnadopsjon ved assistert befruktning i utlandet) 

Forslag: 

Søkeren skal dokumentere med en avtale, utenlandsk 

dom eller administrativ avgjørelse at søkeren og 

ektefellen forut for unnfangelsen hadde et felles 

ønske om å oppfostre barnet sammen. 

Hva blir best?  

Dele opp og gjentakelse, eller én strammere setning? 
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Substantivsyke: type 1 

foreta, drive, forestå, utføre + substantiv 

foreta saksbehandling → behandle saker 

utføre reparasjon av → reparere 

foreta utbetaling → utbetale 

forestå utdeling → dele ut 

 

forestå stå i spissen for, lede, forvalte  

den som forestår arbeid → overordnet faglig leder  

den som forestår reparasjon av utstyr → den som 

har ansvaret for …?  

 

NN skal foreta en vurdering av egnethet 

 

Råd: Bruk heller konkrete verb enn forestå + 

substantiv. 
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Substantivsyke: type 2 

substantiv + skje  eller finne sted 

 

Registrering av foretaket skal skje elektronisk.  

 Foretaket skal registreres elektronisk. 

 

Nødutløsning av slepekroken skal kunne skje… 

 Slepekroken skal kunne løses ut i nødsituasjoner 

 

Råd: Bruk heller konkrete verb enn substantiv + skje. 
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27 ord mellom subjekt og verbal! 

§ 8-17. Innkalling [subjekt] til repetisjonstjeneste av personell som 
har tillatelse til å oppholde seg utenlands, eller som er registrert 
med midlertidig adresse i utlandet, også utover fremmøtedagen 
for vedkommende tjeneste, må bare skje [verbal] når det gjelder 
befal og menige som er spesialister, og som er absolutt påkrevet 
og ikke kan erstattes på annen måte. 

 

Problem: mange underordninger og vilkår, substantivering, 
overflødige ord, for lang avstand mellom setningsledd som hører 
sammen.  
Hva er essensen i paragrafen? 
 
 Personell som oppholder seg i utlandet, kan kalles inn til 
repetisjonsøvelse bare hvis de er [i kategorien] befal eller menige 
spesialister som ikke kan erstattes. (?) 
 

 

51 

Hvem skal følge opp hvem? 

«Den som ikke oppfyller kravene i første ledd, kan 

bygge og vedlikeholde elektriske anlegg under 

direkte oppfølging av person som oppfyller kravene 

i første ledd.» 

 

Hvem skal følge opp hvem? 

 

Forslag: 

Den som ikke oppfyller kravene i første ledd, kan 

bygge og vedlikeholde elektriske anlegg hvis 

han/hun blir (direkte) fulgt opp (kontrollert?) av 

en kvalifisert person. 
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52 

Substantivtungt, komprimert og tvetydig 

«Ved begrunnet tvil kan det kreves bekreftelse på 

gyldigheten av kvalifikasjonsbevis fra kompetent 

myndighet i den andre EØS-staten.» 

 

Tvetydig! 

Tolkning 1:  

bekreftelse på at kvalifikasjonsbeviset fra kompetent 

myndighet er gyldig 

 

Tolkning 2: 

bekreftelse fra kompetent myndighet på at 

kvalifikasjonsbeviset er gyldig 

 

 

 

 

 

 

53 

Fra tvetydig til entydig 

«Ved begrunnet tvil kan det kreves bekreftelse på 

gyldigheten av kvalifikasjonsbevis fra kompetent 

myndighet i den andre EØS-staten.» 

 

Forslag: 

 Har DSB grunn til å tvile på dokumentasjonen, kan   

DSB kreve at kompetent myndighet i den andre 

EØS-staten bekrefter at kvalifikasjonsbeviset er gyldig.  

 

kreve bekreftelse på gyldigheten av X fra Y 

 kreve at Y bekrefter at X er gyldig 

Råd:  

Bruk konkrete verb og adjektiv i stedet for substantiv! 

 

 

56 

Haltende sammenstilling 

«Et foretak kan slettes fra Enhetsregisteret når foretaket 

har opphørt eller ved grove eller gjentatte overtredelser 

av §§ 4, 5 og 7.»  

 

Kjerne: Når A eller hvis B, så C.  

A = tid 

B  = betingelse 

 

Forslag:  

 Et foretak kan slettes fra Enhetsregisteret dersom det 

blir avviklet eller (dersom) det har gjort seg skyldig i 

grove eller gjentatte overtredelser av §§ 4, 5 og 7.  
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57 

Generelle råd 

Del lange setninger som kan deles. Det er lov å sette 

punktum! 

Forsøk å unngå lange innskudd. Kan innskuddene 

skilles ut som egne setninger? Eller kan 

leddrekkefølgen endres? 

 

Hvis setningen ikke kan deles: 

Forsøk å gjøre strukturen tydeligere. Hvis setningen 

inneholder en oppramsing av f.eks. vilkår, kan du 

kanskje bruke punktliste. 

Finn ut om du kan si det samme med færre ord.  

Vurder å endre ordrekkefølgen. 

58 

Uklare henvisninger  

 

… reparasjonen av elektrisk utstyr når dette utføres av 

person som er fast ansatt hos produsent eller dennes 

representant i Norge, og som kan dokumentere 

opplæring i foretaket. 

 

Hva peker dette  tilbake på?  

Er det elektrisk utstyr (det ordet som står nærmest 

henvisningsordet)?  

Er det reparasjonen? I så fall: Hvorfor henvisningsordet 

dette? 

 

Råd: Hvis henvisningen ikke er helt klar, er det bedre å 

gjenta det ordet du henviser til 

Langt og entydig er bedre enn komprimert og tvetydig. 

60 

Ordvalg og ordformer 

Enkel bestemmelse og nakent substantiv 

Gammelmodige ord, «kansellistil» 

– ordgyteri 

Vage, upresise, tilslørende, tvetydige ord 

–  tvilsom og gal bruk av ord, blanding av 

formuleringer 

Språktistler og stammespråk 

–  konstruerte ord, uttrykk og bruksmåter 

Vanlige ord brukt i spesifikk betydning 

–  snevrere, videre, mer presis eller avvikende 

betydning 

Fagspesifikke ord 

Skjønnsmessige ord og uttrykk 
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61 

Enkel bestemmelse – en dansk etterlevning 

Eksempler: 

det lokale elektrisitetssystem 

de krav som stilles  

de referanser som oppgis 

dette dokument 

 

Språket blir ledigere med dobbel bestemmelse: 

det lokale elektrisitetssystemet 

de kravene som stilles  

de referansene som oppgis 

dette dokumentet 

62 

Nakent substantiv  

er den formen substantivet har i ordbøker, dvs. uten 

noen form for bøyning eller artikkel: 

– person med fagbrev 

– fast ansatt hos produsent 

– Tjenesteyter har rett til å utøve yrket midlertidig 

 
 
 

 
 

Bruk heller 

– ubestemt form entall (en person) 

– bestemt form entall (personen) 

– ubestemt form flertall (personer) 

 

«Nakent substantiv legger simpelthen noe 
tørt og autoritært over stilen.» 
     Finn-Erik Vinje 

63 

Gammelmodige ord og uttrykk 

anbringelse 

angående 

beføyelse  

bortta 

forefinnes  

foregi 

forehavende  

forestå 

forholdes 

henhøre 

hensette 

hensynta 

 

 

 

hvoretter 

nærværende 

oppebære 

oppstille (om regler)  

påkrevd 

vedrørende 

vedkommende 

hva gjelder  

komme til anvendelse på 

omfattes av 

undergå en forandring 

-   og mange flere 
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64 

Gammelmodige ord og uttrykk 

undergå en forandring 

komme til anvendelse på 

 

finnes å burde fortsette 

blir brakt til deres kunnskap (?) 

kan anses påkrevet 

under hensyn til de … interesser … 

kan sies å høre hjemme i Norge 

forestå overordnet forvaltning av (?) 

settes til tjeneste 

forsømt tjeneste skal opptjenes 

 

gitt bestalling 

tjenestens tarv 

gis høve til 

65 

Gammelmodige ord og uttrykk forts. 

hva gjelder 

for så vidt gjelder   

    → når det gjelder 

 

frembringe 

«Hvis det elektriske anlegget har så lav spenning 

eller strøm at anlegget ikke kan frembringe fare for 

skade på liv, helse eller materielle verdier…» 

     → skape eller føre til? 

 

66 

Det enkleste er ofte det beste! 

uten opphold > straks 

for så vidt ikke > hvis ikke 

med mindre > hvis ikke 

i medhold av > etter 

tilsvarende > også 

ikke uten i tilfelle … > bare hvis … 

så vidt gjørlig/mulig > hvis (det er) mulig, hvis det lar seg gjøre 

i den utstrekning > hvis, så langt 

i den utstrekning ikke annet følger/gjelder ... > hvis ikke noe annet 

følger/gjelder ... 

får ikke anvendelse på X > gjelder ikke X (?) 

får tilsvarende anvendelse når det gjelder X > gjelder også X (?) 

etter frivillighet > frivillig 

ikke uten etter frivillighet > bare hvis det er frivillig 

av samme varighet som > like lenge som 

etter bestemmelse av følgende sjefer > hvis følgende sjefer har 

bestemt det 

 

Spar på ordene!  
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67 

Vage og upresise ord: «i forhold til» 

Fra dokumentavgiftsloven § 6 annet ledd: 

«Erververen av grunnbokshjemmel og meglerforetak 

som bistår med oppgaver som nevnt i lov 29. juni 2007 

nr. 73 om eiendomsmegling § 6-9 første ledd nr. 1, 2 

eller 4, er i forhold til avgiftsmyndigheten ansvarlig for at 

riktig avgift, tilleggsavgift og renter blir betalt." 

 

68 

Vage og upresise ord: «i forhold til» 

Grunnbetydningen er «sammenlignet med». 

I ni av ti tilfeller brukes uttrykket feil, og da tilsløres 

meningen! 

 

Noen enkle råd: 

I de fleste tilfeller bør du i stedet bruke en enkel 

preposisjon (om, med, for, overfor, til osv.). 

Noen ganger skal formuleringen bare utelates. 

Går ikke noe av dette, skriv «når det gjelder» eller 

«med tanke på».  

Eller kanskje bedre: Skriv helt om! 

 

69 

Tvilsom ordbruk: gjenopprette 

 

Utkast til ny naturskadelov: 

«Lovens formål er å gi erstatning til å gjenopprette 

skaden slik at skadelidte skal kunne opprettholde 

bruken av eiendommen.» 

___________________________________________ 

   

Forslag: 

«gjenopprette tilstanden slik den var før skaden 

oppstod» 

 

 



21 

70 

Språktistler – unngå konstruerte ord 

ibruktaking 

– å ta i bruk 

tilføyning 

– ord som er føyd til 

– tilføyde ord 

forskjellighet 

– løsningene er forskjellige 

uryddighet 

– de opptrer uryddig 

forutberegnelighet 

– retsstillingen er 

forutberegnelig 

 

gjennomførbarhet 

– som kan gjennomføres 

samvirkeevne 

– utstyret skal virke sammen 

behovsstillere 

oppgaveportefølje 

– oppgaver 

ubetenkelig 

forestå 

– gjennomføre 

– ha ansvaret for 

 

71 

Vanlige ord med snevrere, videre, mer 
presis eller avvikende juridisk betydning 

 

 

erverve 

besitte, besittelse 

kompetanse 

 

72 

Vanlige ord brukt i en avvikende, 
fagspesifikk betydning 

 
billig 

dekning 

dødsdisposisjon 

fornærmet 

frukter 

 

 
lodd 

mangel 

prevensjon 

søke dekning 

tiltak 

uttak 

utlegg 

 


