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Kommunereformens følger for nynorsken   
 

Språkrådet er statens fagorgan i språkspørsmål og har bl.a. i oppgave å følge opp den 

sektorovergripende språkpolitikken. Denne kommer særlig til uttrykk i St.meld. nr. 35 (2007‒2008) 

Mål og meining. Ein heilskapleg norsk språkpolitikk.  

 

Stortinget har gitt Kommunal- og moderniseringsdepartementet mandat til å sette i gang arbeidet 

med å gjennomføre en kommunereform. Dersom reformen blir gjennomført slik det er skissert, 

kommer det etter 2020 til å være langt færre kommuner i Norge enn i dag. Selv om 

kommunereformen på ingen måte er språkpolitisk motivert, kan en ikke se bort fra at den kan få 

store språkpolitiske konsekvenser, særlig for nynorsk. 

 

For det første er kommuner og fylkeskommuner et stort og viktig domene for nynorsk 

forvaltningsspråk. Per i dag har 113 av 428 kommuner nynorsk målvedtak etter målloven § 5 første 

ledd. Dette er kommuner der nynorsk også er utbredt som forvaltnings- og administrasjonsspråk og 

som hovedmål i grunnskolen. 3 av 18 fylkeskommuner har gjort tilsvarende nynorskvedtak. 

 

Mens målloven sikrer at det skal brukes minst 25 % nynorsk i utadrettede tekster fra sentrale 

statsorganer, og at regionale statsorganer med flest nynorskkommuner i tjenestekretsen har nynorsk 

som tjenestemål, er det lokale vedtak og lokal sedvane som sikrer at nynorsk brukes som 

forvaltningsspråk i kommunene. 

 

Selv om endringer i kommunestrukturen ikke har noen direkte konsekvens for fordelingen av 

nynorsk og bokmål som hovedmål i grunnskolen, er det nærliggende å anta at dynamikken i en 

større sammenslått kommune vil bli annerledes enn i dagens kommuner, særlig dersom 

nynorskkommuner blir slått sammen med bokmålskommuner og språkblandede kommuner. 

 

I Prop. 95 S (2013‒2014) Kommuneproposisjonen 2015 er det slått fast at «[r]egjeringen er opptatt 

av å ta vare på samisk språk, og vil vektlegge at samiske språkbrukere ikke kommer dårligere ut 

som følge av endringer i kommuneinndelingene» (s. 50). Språkrådet er tilfreds med denne 



 
 
 

 

avklaringen for samisk språks del, men vi etterlyser noe tilsvarende for nynorsk. I Innst. 300 S 

(2013‒2014) har Stortingets kommunal- og forvaltningskomite enstemmig sluttet seg til følgende 

syn: «Komiteen ber også om at forholdet til nynorsk som målform får same fokus slik at nynorsk 

som målform ikkje vert skadelidande som resultat av reforma.» (s. 45) 

 

Språkrådet imøteser en orientering fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet om hvordan 

den enstemmige merknaden fra kommunal- og forvaltningskomiteen vil bli fulgt opp, slik at 

nynorsk som målform ikke blir skadelidende som resultat av kommunereformen. 
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