
4 - Klarspråk 

 

Kan ordføreren redegjøre for i hvilken grad kommunen har gått gjennom 
eksempelvis vedtaksbrev med tanke på klarspråk i henhold til vedtatt 
«Språkveileder for Karmøy»? 

Bakgrunn for spørsmålet: 

Som kommunestyrerepresentant er jeg gjort kjent med at vedtaksbrev 
om korttidsopphold er mangelfulle med tanke på informasjon som 
pårørende trenger i en krevede daglig-situasjon. Jeg vet også at det er 
stort press på de ansatte i kommunen som jobber med disse sakene, 
men desto viktigere at vi gir riktig og nok informasjon til at pårørende vet 
hva de skal gjøre og hva de skal forholde seg til. 

Kommunen har selv i sin plan for klarspråk vektlagt at mottakere av 
informasjon/vedtak fra kommunen har ulikt behov for enkelt og 
informativt språk. Derfor er det viktig at kommunen prioriterer å gå 
gjennom de maler for vedtak som berører personer som er i vanskelige 
og sårbare situasjoner. På sikt må en selvsagt sikre at alle vedtak er 
tydelige og enkle å forstå. Vedkommende som jeg har fått informasjon 
fikk tidligere i år tildelt korttidsopphold for sin ektefelle ved ett av 
kommunens sykehjem. Informasjon om dette kom i form av vedtaksbrev 
med informasjon om tildeling av plass. Så langt bra, og brevet var 
kortfattet med vedtaket helt i starten (i tråd med klarspråk-prinsippene). 
Problemet var at brevet IKKE innholdt konkret informasjon om tidspunkt 
for oppmøte, hvem en skulle henvende seg til og informasjon om 
kontaktperson en kunne henvende seg til dersom en lurte på noe. Brevet 
sa heller IKKE noe om at allerede tildelt avlastingsplass på dagtid, som 
en hadde på faste dager, ikke lenger var gjeldende så lenge en hadde 
korttidsplass. En kan forstå bakgrunnen for at en ikke trenger dagtilbud 
når en allerede har korttidsplass på samme sykehjem, men pga 
manglende informasjon om dette så ventet vedkommende på at 
ektefellen skulle hentes av fellestransport til dagplass (som var på 
samme sted som korttidsopphold var innvilget). Denne transport kom 
ikke siden dagplass og korttidsplass ikke kombineres. Når det da heller 
ikke var oppgitt en kontaktperson for korttidsoppholdet ble dette en 
vanskelig situasjon. 

For å avslutte litt positivt så er det bra at vedtaksbrevene er blitt kortere 
og at vedtaket kommer tidlig i brevet. Og det er bra at kommune har 
utarbeidet og oppdatert en veileder til klarspråk. Men når en har en god 



språkveileder så håper jeg at en tar en gjennomgang og identifiserer de 
brev/vedtak som går ut til de som er de mest sårbare situasjoner, og 
dermed sikrer at de får den informasjon de trenger i en krevende 
hverdag. 

Kan ordføreren redegjøre for i hvilken grad kommunen har gått gjennom 
eksempelvis vedtaksbrev med tanke på klarspråk i henhold til vedtatt 
«Språkveileder for Karmøy»? 

 

Dag Inge Aarhus – kommunestyrerepresentant Karmøy Høyre 

 

Se vedlagt sladdet vedtaksbrev. 



 
 
 
 
 

 

 



Svar til representant Dag Inge Aarhus, H 

Representanten Aarhus spør om en redegjørelse for kommunens 
gjennomgang av et gitt vedtaksbrev med tanke på klart språk. 

Som det ligger i spørsmålet, tar Karmøy kommunen på alvor behovet for 
et klart språk som gjør det mulig for mottakerne å forstå, handle og 
kjenne sine plikter og rettigheter.  

Gjennom flere år med klarspråksarbeid er et stort antall skjemaer og 
maler rettet opp, og mange kommunale medarbeidere lært opp til å 
skrive mer forståelig. Det innebærer på ingen måte at vi er i havn, det er 
mer korrekt å si at vi er godt i gang. 

Kommunens malverk består av hundrevis av maler som brukes mer eller 
mindre hyppig. Det er mange grunner til at ikke alle er oppdatert. Det kan 
være tekniske utfordringer, uenighet om hva som er faglig korrekt språk 
– og hvor det folkelige må vike for det faglige. 

Så det er nok ikke så vanskelig å finne eksempler på 
forbedringspotensial. Men det at vi får tilbakemelding om brev som ikke 
er optimale, øker sjansen for å få gjort noe med dem. 

Når det gjelder det konkrete brevet, er jeg gjort kjent med at helse- og 
omsorgsetaten jobber med forbedring av vedtaksmalene. Det er en del 
av en helhetlig gjennomgang av informasjonen til pasienter og pårørende 
som er satt i gang etter blant annet innspill fra brukerrådet for 
sykehjemmene. I tillegg til vedtaksmalene gjennomgås informasjonen på 
kommunens nettsider, informasjonsskriv til pasientene og pårørende, 
plakater og tavler. Storesund bu- og behandlingsheim vil være en pilot i 
dette arbeidet. Spørsmålet fra Aarhus omfatter en rekke gode tips til 
forbedringer som etaten vil ta med seg i dette arbeidet. Dette klarspråk-
arbeidet vil også bidra til å gjøre samfunnet vårt mer aldersvennlig, noe 
som er et av fem innsatsområder i kvalitetsreformen Leve hele livet. 

For øvrig kan jeg fortelle at kommunen i løpet av 2020 vil ta i bruk et nytt 
saks- og arkivsystem sammen med seks andre kommuner på 
Haugalandet – nemlig: Bokn, Etne, Haugesund, Sveio, Tysvær og 
Vindafjord. I den forbindelse vil det være et eget delprosjekt som tar seg 
av gode maler i klart språk. Fordelen med å forbedre malene er jo at de 
brukes om og om igjen. Det betyr at forbedringsarbeidet kaster av seg 
hver gang samme brev skal sendes. 



Min oppfordring, både til folkevalgte og publikum, er at alle som mottar 
en henvendelse eller et svar fra kommunen som de ikke synes er klart 
nok formulert, gi oss tilbakemelding om det. Jeg kan ikke love at alle blir 
fornøyd, men jeg kan på vegne av våre ansatte garantere at det blir gjort 
et ærlig forsøk på å skrive riktig, tydelig og klart. 

 


