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Hva er klarspråk?
SIs 10 språklige retningslinjer er basert på prinsipper for 
klarspråk. Klarspråk hjelper oss å skrive slik at brukerne 
forstår hva de skal gjøre, og hvilke  
rettigheter og plikter de har.

Klarspråk er å legge til rette for at leseren skal forstå
Klarspråk handler om å skrive tekster der leserne 
❱❱ finner det de leter etter
❱❱ forstår det de finner 
❱❱ bruker det de finner og forstår, til å gjøre det de skal

Klarspråk er å tilpasse teksten til leseren
Det er en forutsetning for god kommunikasjon at vi tilpasser teksten til leseren. Når vi 
skriver til brukerne våre, kan vi ikke forutsette at de kjenner til saks- 
gangen eller begrepene i regelverket. Klarspråk krever at vi alltid tenker på hvem vi skri-
ver for, og tilpasser teksten etter hvem mottakeren er. En god huskeregel er at teksten 
skal svare på de spørsmålene leseren har – i et språk leseren forstår.

Ti skriveråd for SI
I denne språkprofilen finner du ti skriveråd som skal sikre at vi bruker klarspråk i 
tekstene våre. Alle rådene er forklart med eksempler. Språkprofilen er en arbeidsin-
struks for skriving på SI, og du skal følge den i hver eneste tekst du skriver. 
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Vi skriver oversiktlige tekster

1
Vi får fram hovedbudskapet i overskriften
TENK GJENNOM: Hva er det helt avgjørende at leseren får med seg i denne teksten? 
Svaret på det er hovedbudskapet i teksten. Og hovedbudskapet skal du aller helst 
avsløre allerede i overskriften. Lag en selvforklarende overskrift, og formuler den gjerne 
som en hel setning.

Slik blir overskriften leservennlig
❱❱ Marker overskriften med fet skrift og litt større fonter enn teksten  
ellers – ikke bruk store bokstaver.

❱❱ Bruk gjerne tankestrek (–) til å skille ut enkeltdeler.

❱❱ Det skal være ett linjeskift under hovedoverskriften.

❱❱ Unngå ordene «vedrørende», «angående» og forkortelsene «vedr.» og «ang.». 

Gode og informative overskrifter                Lite informative overskrifter

Vi har stoppet trekket i inntekten din 
for en periode

Varsel om utleggsforretning – vi vil 
tvangsinnkreve det du skylder

Vurdering av utleggstrekk  
i lønn/trygd

Varsel om utleggsforretning 

1.
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2
Vi starter teksten med det som er viktigst for leseren
Start alltid teksten med den informasjonen det er aller viktigst at leseren får med 
seg. Det kan være en viktig beskjed om hva leseren skal gjøre, eller et svar leseren 
venter på. Det du starter teksten med, skal følge opp det som hovedoverskriften 
tematiserer: selve hovedbudskapet. 

Pass likevel på at innledningen også setter teksten inn i en sammenheng:  
Vis til tidligere kommunikasjon eller fortell hvorfor leseren får teksten. 

2.
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3 
Vi sorterer innholdet og informerer ved hjelp av  
mellomtitler
Del alltid teksten opp etter emne og bruk mellomtitler som forklarer hva hvert enkelt 
avsnitt handler om. Mellomtitlene gjør det lett for leseren å få oversikt over innholdet i 
teksten og gjør at leseren kan hoppe rett til det relevante innholdet. 

Mellomtitler er dessuten nyttig for deg som skriver, fordi du må bestemme deg for hva 
som er de viktigste poengene å få fram – og i hvilken rekkefølge du skal presentere 
informasjonen. Det avgjørende for antall mellomtitler er hvor mange hovedpoenger du 
har. Formuler gjerne mellomtitlene også som hele setninger eller spørsmål.

Slik skal mellomtittelen se ut
❱❱ Det skal ikke være linjeskift under mellomtitler.

❱❱ Det skal ikke være punktum etter mellomtitler.

❱❱ Mellomtitler skal være i fet skrift.

3.
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EA kode
#Kildenavn#
#Kildeadresse#
#Kildepostnr# #Kildepoststed#

Utleggstrekk – vi pålegger dere å trekke i inntekten 

Statens innkrevingssentral (SI) pålegger dere å trekke et fast månedlig beløp i inntekten til: 

Arbeidstakerens navn: #skyldnerNavn# Månedlig trekkbeløp: #trekkbeløp#
Fødselsnummer: #fødselsnr# Sum udekket beløp: #totaltudekketbelop#

Vi har orientert arbeidstakeren om lønnstrekket.

Hvordan skal dere trekke beløpet?
Dere skal trekke beløpet i lønn, feriepenger og andre lignende ytelser slik det er fastsatt ovenfor. Start 
trekket fra og med første lønnsutbetaling og fortsett til kravet er betalt. Dere skal likevel ikke trekke 
utover trekkperioden på #trekkperiode# år. 

Som arbeidsgiver er dere ansvarlig for at det pålagte trekket blir gjennomført. 

Hvordan skal dere betale beløpet?
Beløpet skal dere betale til kontonummer #kontonr# hver måned i trekkperioden. Dere skal bruke det 
samme KID-nummeret: #Kid-nummer# for alle de månedlige innbetalingene. Vi vil ikke sende en månedlig 
faktura for hver enkelt innbetaling. 

Hva gjør dere hvis arbeidstakeren har sluttet hos dere?
Dersom personen ikke lenger er ansatt hos dere eller slutter i løpet av trekkperioden, må dere gi oss 
beskjed om det. Dere må også huske å melde personen ut av NAV Aa-registeret. Den enkleste måten å 
gjøre det på, er å bruke Aa-melding via Altinn. 

Aktuelt regelverk
• Reglene om utleggsforretning finner du i tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 7. Oppgavene 

som SI pålegger dere å utføre står i § 7-22.

• Reglene om at SI kan ta utlegg, og hvordan SI skal gjøre det, følger av 
tvangsfullbyrdelsesloven § 2-14. 

Mer informasjon
Dere finner mer informasjon om trekket i den vedlagte namsboken. Dere finner også informasjon på 
baksiden av dette brevet og på nettsidene våre #SInettAdresse#. Dere kan kontakte oss på 
telefon #telefonServicesenter#.
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Vi skriver direkte til leseren

4
Vi bruker like mye «vi», «du» og «dere» 
i skrift som i tale
Tenk på teksten som en samtale mellom deg og leseren. Da fungerer det best å 
bruke «vi» (eller eventuelt «jeg») og «du» eller «dere» – akkurat som når vi snakker. 
På den måten får vi også tydelig fram ansvaret og rollene i tekstene, og tekstene blir 
mer imøtekommende og menneskelige. «De» og «Dem» er utdaterte høflighetsfor-
mer vi ikke lenger skal bruke.

Bruk gjerne «Statens innkrevingssentral» innledningsvis, og varier videre  
i teksten med «vi». Til enkeltpersoner skriver du alltid «du». Private og  
offentlige virksomheter tiltaler du vekselvis med det fulle navnet  
(for eksempel «NAV» og «Brønnøysundregistrene») og «dere». 

Unngå å omtale leseren i tredje person («bruker bes betale») i tilfeller der  
du kan være mer konkret og direkte («du må betale»).

Eksempler med «vi» og «du» Eksempler uten «vi» og «du»

Vi returnerer ikke originalene til deg.

Du kan betale til kontonummer …

Du kan ikke selv avgjøre om du skal 
betale bøtene, eller om du skal sone 
fengselsstraffen. Du skal
betale bøtene dersom du har 
økonomisk evne til det.

Originaler returneres ikke.

Innbetaling kan gjøres til  
kontonummer …

Brukeren kan ikke selv avgjøre om 
bøtene skal betales, eller om den sub-
sidiære fengselsstraffen skal sones. 
Bøtene skal betales dersom brukeren 
har økonomisk evne til det, jf. påta-
leinstruksen § 30-9. 

4.
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Vi skriver et oppdatert språk med klare formuleringer

5
Vi har et bevisst forhold til ord og forkortelser

Da vi høsten 2014 inviterte en rekke innbyggere til å være med og uttale seg  
om tekstene våre, kom det fram at ord som «utleggsforretning», «utlegg» og  
«formuesgode» er svært vanskelige for folk å forstå. Samtidig er ordene viktige for oss, 
og da må vi finne kompromissløsninger:

❱❱ I noen tilfeller er det tilstrekkelig å forklare betydningen i en parentes. 

❱❱ I andre tilfeller må vi kanskje legge til et forklarende avsnitt eller forklare ved           
hjelp av eksempler. 

❱❱ Bare unntaksvis er det en god løsning å bytte ut ordet med et annet.

Eksempler der ordene er forklart Eksempler uten forklaringer

prosessfullmektig (den som fører 
saken)

Statens innkrevingssentral (SI) viser 
til tidligere varsel om tvangsinn-
kreving. Vi har nå besluttet å holde 
utleggsforretning. 

Hva er en utleggsforretning?
Det heter utleggsforretning når 
namsmannen, som i dette tilfellet kan 
være SI, bestemmer hvordan et krav 
skal gjøres opp. Vi kan ta pant (ut-
leggspant) i fast eiendom, bankkonti 
eller andre formuesgoder. Vi kan også 
trekke i inntekten din. Dersom vi hol-
der utleggsforretning, vil du vanligvis 
få en betalingsanmerkning. 

prosessfullmektig 

Statens innkrevingssentral (SI) viser 
til tidligere varsel om tvangsfull-
byrdelse. Vi har besluttet å avholde 
utleggsforretning.

5.
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Vær forsiktig med forkortelser
Det er ikke gitt at alle forstår forkortelser som «VAS», «LTR» og «GOL». I eksterne tekster 
skal du derfor aldri bruke interne forkortelser. 

Også mer vanlige og kjente forkortelser gjør en tekst vanskeligere å lese. I løpende tekst 
skal du derfor være forsiktig med å bruke forkortelser. Forkortelser som «jf.» og «kr» er 
unntak – dette er eksempler på ord som vi er mest vant til å se som 
forkortelser. 

Forkortelsen «SI» for Statens innkrevingssentral kan du bruke så lenge du 
introduserer den i en parentes første gang du bruker den.

Her er forkortelsene skrevet ut  
eller forklart

Her kan forkortelsene skape  
vanskeligheter

straffeprosessloven kapittel 30 og 
tvangsfullbyrdelsesloven § 4-1 

Statens innkrevingssentral (SI) viser til 
søknaden din … (som innledning)

strprl. kap. 30 og tvangsl. § 4-1 

SI viser til søknaden din …  
(som innledning)

Eksempel på bruk av ordliste

Ordforklaringer
❱❱ Oppheving er det som skjer når påtalemyndigheten bestemmer at et forelegg skal 
falle bort. 

❱❱ Benådning er det å ettergi en straff. En bot er en straff, og det å ettergi en bot kalles 
derfor for benådning. 

❱❱ Påtalemyndigheten er den offentlige myndigheten som påtaler straffbare handlinger. 
Det kan være for eksempel Riksadvokaten, Statsadvokaten og jurister i politiet. 

Sett gjerne inn en ordliste i teksten
I tekster der du bruker mange vanskelige ord, kan du vurdere å sette opp en ordliste  
nederst i teksten i stedet for å forklare ordene underveis. Som vedlegg til denne språk- 
profilen finner du en ordliste du kan hente ord og forklaringer fra. Avsnittet med ordlista 
skal du kalle «Ordforklaringer». 
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Skriv heller «dette brevet» enn «dette brev»
Bruk såkalt dobbel bestemmelse som i «dette brevet» og «denne loven» når du skriver. 
Unngå de danske formene med enkel bestemmelse som i «dette brev» og «denne lov».

Skriv heller «arbeidsgiveren må» enn «arbeidsgiver må»
Unngå såkalte nakne substantiver. Legg til enten en artikkel («en», «ei», «et») eller en 
bøyningsendelse («-en», «-a», «-et»): enten «en kreditor skal» eller «kreditoren skal» – ikke 
«kreditor skal».

Eksempler på bestemt form

Eksempler på dobbel bestemmelse

Eksempler på nakent substantiv

Eksempler på enkel bestemmelse

SI bekrefter imidlertid at utleggspantet 
blir slettet når kravet er innbetalt. 

på baksiden av dette brevet

Vi sender derfor kravet til den regn-
skapspliktige enheten i første omgang. 

SI bekrefter imidlertid at utleggspant  
vil bli slettet når krav er innbetalt. 

på baksiden av dette brev

Vi sender derfor kravet til den regn-
skapspliktige enhet i første omgang. 
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6 
Vi bruker verb til å uttrykke handling 
og konkretisere språket
Bruk verb («å purre») i stedet for substantiveringer («å foreta en purring»). Ved å bruke 
verb får du et mer konkret språk som uttrykker handling. Legg merke til ord som ender 
på «-ing» og «-else», gjerne i kombinasjon med «ved»; de er ofte resultat av en  
unødvendig substantivering.

Eksempler på verbalt språk Eksempler på substantivtungt språk

Statens innkrevingssentral (SI) viser til 
søknaden din om å få ettergitt krav.

Med utgangspunkt i disse opplysnin-
gene har vi vurdert hvor stort  
et eventuelt utleggstrekk kan bli. 

Husk å benytte KID-nummeret  
når du betaler.

Statens innkrevingssentral (SI) viser til  
søknaden om ettergivelse av krav. 

Med utgangspunkt i disse opplysningene 
har vi foretatt en vurdering av størrelsen 
på et eventuelt utleggstrekk.

Husk å benytte KID ved  
innbetaling. 

6.
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7 
Vi bruker aktive verb og unngår passiv
Når vi bruker et aktivt språk, får vi fram hvem som gjør hva. Når de enkelte aktørene 
kommer tydeligere fram, blir forpliktelsene tydeligere for både oss og brukerne. Et ak-
tivt språk hjelper oss dessuten til å få tydeligere fram hva brukerne skal gjøre, og hva de 
kan forvente av SI. Passivt språk, derimot, skaper vage og utilgjengelige tekster. Derfor 
bruker vi så lite passiv som mulig. 

Eksempler på aktive setninger Eksempler på passive setninger

Staten innkrevingssentral kan ta ut-
legg i lønn, trygd eller lignende ytelser.

Disse utgiftene trenger brukerne 
derfor ikke å dokumentere. 

eller

Disse utgiftene trenger du derfor ikke 
å dokumentere.

Utlegg kan tas i lønn, trygd eller lig-
nende ytelser.

Disse utgiftene trengs derfor ikke å 
dokumenteres. 

7.
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Fullstendige setninger Ufullstendige setninger

Vi har avsluttet saken. 

Statens innkrevingssentral (SI) vil 
orientere om … (flyttet til starten av 
brevet) 

Her kommer informasjon om … 
(i starten av brevet)

Saken avsluttet. 

Dette til orientering 
(brukt som avslutning på brev)

Til informasjon 

8 
Vi skriver alltid fullstendige setninger
Skriv alle setninger fullt ut. Uttrykk altså både handlingen og den som  
handler – ha med både subjekt og verbal.

I setningen «Viser til din henvendelse via våre hjemmesider» mangler det informasjon 
om hvem som viser til henvendelsen, nemlig «Statens innkrevingssentral», «vi» eller 
eventuelt «jeg». Slike setninger skal du altså skrive slik:  
«Vi / jeg / Statens innkrevingssentral viser til …»

8.
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Begrens bruken av regelhenvisninger
Vær også forsiktig når du bruker regelhenvisninger til å begrunne det du skriver –  para-
graftegnene kan stå i veien for forståelsen av teksten. Som hovedregel skal du begrense 
regelhenvisningene så mye du kan. De du trenger å ha med, skal du plassere i et eget 
avsnitt nederst i teksten under overskriften «Aktuelt regelverk». 

Her er innholdet konkretisert Her ligger språket tett opptil lovteksten

Dersom det er tatt pant i en eiendel, for-
byr namsmannen at den saksøkte bruker 
eiendelen på en måte som gjør at den blir 
mindre verdt for saksøkeren. 

SI har undersøkt saken, og ser at kra-
vet ble foreldet 9. januar 2008. 

Namsmannen forbyr enhver 
forføyning over pantet som strider mot 
saksøkerens rett. 

SI har gjennomgått kravet og finner at 
foreldelse inntrådte den 9. januar 2008. 

9
Vi forklarer regelverket ved å konkretisere det for  
leseren
Et hovedproblem for brukerne våre er alle referansene til lovverket og det at vi gjerne 
har brukt et språk som ligger tett opptil regelverket. Regelverket er viktig for oss, og det 
er grunnlaget for alt vi gjør. Gjør likevel alt du kan for å klargjøre og forklare regelverket 
for dem du skriver til – gjerne ved å konkretisere det generelle lovspråket.

9.
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Aktuelt regelverk 
Reglene om utleggstrekk finner du i dekningsloven § 2-7.

Aktuelt regelverk 
Reglene om gjeldsordning står i gjeldsordningsloven.  
Særlig disse reglene er aktuelle:

❱❱  § 4-8 andre ledd om erstatning og gjeldsordning

❱❱  § 3-4 om stans av innkrevingen i gjeldsforhandlingsperioden

❱❱  § 6-2 tredje ledd om det å oppheve en gjeldsordning

Hvis du likevel må ha en lovhenvisning med i en enkeltsetning, skal du plassere 
henvisningen til slutt i setningen. Sett da et komma og «jf.» foran henvisningen.

I rettskrivingsdelen kan du lese mer om hvordan du skriver lovhenvisninger.

God bruk av lovhenvisning Ikke anbefalt bruk av lovhenvisning

Påtalemyndigheten kan oppheve et for-
enklet forelegg, jf. vegtrafikkloven § 31b, 
tolloven § 68 og småbåtloven 
§ 42. 

Forenklet forelegg kan ifølge veg-
trafikkloven § 31b, tolloven § 68 
og småbåtloven § 42 oppheves 
av påtalemyndigheten. 
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Vi skriver riktig

10 
Vi leser korrektur og følger skrive- og  
tegnsettingsreglene
For at teksten din skal bli så god som mulig, er det nyttig å få en kollega til å lese gjennom den. 
På den måten får du sjekket at du har skrevet i tråd med retningslinjene i språkprofilen, og at 
teksten din er korrekt og forståelig både faglig og språklig.

Det er dessuten et minstekrav at du har kontroll på de viktigste skrive- og tegnsettingsre-
glene. En tekst med mange korrekturfeil gir et dårlig inntrykk, og slike feil skaper unødven-
dig kommunikasjonsstøy som i verste fall kan stå i veien for forståelsen av selve innholdet. 
Selv om feilfrie, perfekte tekster er en illusjon, har en godt gjennomarbeidet tekst få 
skrivefeil.

Nedenfor finner du et utvalg av de viktigste skrive- og tegnsettingsreglene.

Bruk stavekontroll og hjelpemidler
❱❱  Bruk stavekontroll hvis du har tilgang til det. 

❱❱  Lurer du på skrivemåten, bøyingen, betydningen eller bruken av et ord, må du sjekke 
ordboka: www.bokmålsordboka.uio.no eller www.nynorskordboka.uio.no. 
❱❱  Får du ikke svar på spørsmålet ditt i reglene som er listet opp nedenfor, kan du sjekke 
www.korrekturavdelingen.no. 
❱❱  Finner du ikke svaret der heller, kan du sjekke nettsidene til Språkrådet, 
 www.språkrådet.no, eller eventuelt ringe eller sende e-post til rådgivingstjenesten deres. 

Vær konsekvent
Det er stor valgfrihet innenfor rettskrivingen på både bokmål og nynorsk. Denne språk-
profilen regulerer ikke i detalj hva slags ord og ordformer du skal velge. Det er likevel 
viktig at du har et bevisst forhold til ordene og uttrykkene du velger, og at du dermed tar 
konsekvente valg innenfor rettskrivingen. Velg én form av ordet og bruk den konsekvent 
gjennom hele teksten: «fram» eller «frem», «klokka» eller «klokken», «sto» eller «stod» og 
så videre.

Hvordan skal vi markere og utheve viktige deler i tekstene?
Også når det gjelder uthevinger og markeringer, er det viktig at du er konsekvent. I tillegg 
bør du være varsom med å utheve for mye; jo sjeldnere du uthever ord, jo tydeligere blir 
det når du gjør det. 
Som hovedregel skal du bruke understreking når du skal markere 
eller utheve en setning, et uttrykk eller et ord.
 

10.
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Utvalgte skriveregler

Hvordan skal vi skrive telefonnummer?
Telefonnummer skal du skrive på forskjellige måter alt etter hva slags  
telefonnummer det er:

Hvordan skal vi skrive datoer og klokkeslett?
Du skal skrive alle datoer slik: 1. april 2015. 

Ifølge skrivereglene er det flere måter å skrive datoer på, men i SI skriver vi 
på denne måten. Det er den måten å datere på som er lettest å lese, og den 
kan ikke misforstås.

Klokkeslett skriver du slik: 16.00. Foran klokkeslettet kan du skrive 
«klokka/klokken» eller «kl.». 

Type telefonnummer Korrekt skrivemåte

Mobil 994 45 590 

Fasttelefon 75 14 90 00

Med landkode +47 75 14 90 00

Telefaks 75 14 90 00

Femsifret 04545

800-nummer 800 80 000
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Lovhenvisningen skal stå uten komma mellom leddene, og du skal bruke  
bokstaver når du angir ledd.

Hvordan skriver vi lovhenvisninger? 
Dersom du skal referere til en lovregel i løpende tekst, skal du plassere henvisningen til 
slutt i setningen, etter et komma og forkortelsen «jf.». Alle lover og  
forskrifter skrives med små forbokstaver. Bare Grunnloven har stor forbokstav. 

NB! Vær oppmerksom på at du kan bli lurt av Word når det gjelder stor og liten forbok-
stav. Word retter automatisk til stor forbokstav etter punktum, men det  
blir altså feil så lenge du ikke starter på en ny setning.

Vi skriver slik Vi skriver ikke slik

… , jf. påtaleinstruksen § 30-7 … , jf. Påtaleinstruksen § 30-7

Korrekt skrivemåte Feil skrivemåte

påtaleinstruksen § 30-5 tredje ledd

tvangsfullbyrdelsesloven § 4-1 andre 
ledd bokstav c 

påtaleinstruksen § 30-5, 3. ledd

tvangsfullbyrdelsesloven § 4-1, 2. ledd, 
bokstav c 
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Skal du referere til flere paragrafer, skal du bruke to paragraftegn.

Skriv alle lovnavn fullt ut, ikke bruk forkortelser.

Alle kortformer av lover har navn på både bokmål og nynorsk: «forvaltnings- 
loven» og «forvaltningslova». Bruker du kortformene, omtaler du loven i samme målform 
som du bruker i teksten ellers, uavhengig av om selve loven er på  
bokmål eller nynorsk. Bruker du det fulle navnet på loven, skal du bruke den  
målformen som selve loven er skrevet på, og kursivere lovnavnet. 

Bruk av to paragraftegn

§§ 2 og 4

Vi skriver hele lovnavnet Vi bruker ikke forkortelsene

straffeprosessloven strprl.

forvaltningsloven fvl.

tvangsfullbyrdelsesloven tvfbl. 

Bokmål Nynorsk

Du kan lese mer om dette i 
gjeldsordningsloven.

Dette er regulert av  
forvaltningsloven.

Som arbeidsgiver er dere ansvarlig 
for at det pålagte trekket blir gjen-
nomført, jf. § 7-22 i lov 26. juni 1992 nr. 
86 om tvangsfullbyrdelse.

Vi er pålagt å svare på e-poster fra 
privatpersoner i den målformen som 
er brukt i den innkommende e-posten. 
Det er lov 11. april 1980 nr. 5 om mål-
bruk i offentleg teneste som 
regulerer dette.

Du kan lese meir om dette i 
gjeldsordningslova.

Du kan lese meir om dette i  
gjeldsordningslova.

Som arbeidsgivar er de ansvarlege 
for at det pålagde trekket blir gjen-
nomført, jf. § 7-22 i lov 26. juni 1992 nr. 
86 om tvangsfullbyrdelse.

Vi er pålagde å svare på e-postar frå 
privatpersonar i den målforma som 
er brukt i den innkommande e-posten. 
Det er lov 11. april 1980 nr. 5 om 
målbruk i offentleg teneste som 
regulerer dette.
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Hvordan skriver vi tall og summer?
Det skal ikke være punktum i pengesummer og andre store siffer. 
Store tall skal du gruppere i tre og tre siffer bakfra. 

Det er helt greit å bruke forkortelsen «kr» for kroner. Forkortelsen kan stå både foran og 
etter summen, men i tallsammenhenger skal du som hovedregel 
plassere den foran.

Hvordan skriver vi kontonummer og organisasjons-
nummer?
Kontonummer skriver vi i tråd med etablert praksis slik: 7694 05 12057 (4–2–5 siffer). 
I organisasjonsnummer grupperer vi sifrene i grupper på tre og tre: 971 648 198.

Når skal vi bruke siffer, og når skal vi bruke bokstaver?
Hovedregelen er at du skriver store tall med siffer og små tall med bokstaver. Ifølge skri-
vereglene er tall opp til og med tolv små tall som skal skrives med bokstaver. 

Skal du ha med desimaler, bruker du komma uten mellomrom på hver side 
for å skille ut desimalene.

Rett skrivemåte

Rett skrivemåte

Her bruker vi siffer

Bruk av «kr»

Feil skrivemåte

Feil skrivemåte

Her bruker vi ikke bokstaver

kr 3 000

kr 6 190,00

Dersom du ikke betaler det du skylder 
innen 14 dager, vil vi tvangsinnkreve 
beløpet.

kr 1 290,00 eller 1 290,00 kr

kr 3.000 / kr 3000

kr 6 190 , 00 / kr 6 190.00

Dersom du ikke innen fjorten dager 
betaler inn det du skylder, vil vi 
tvangsinnkreve beløpet.

kr 16 290 kr 16.290 / kr 16290 

kr 1 562 655 kr 1562655
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Hvor skal det være mellomrom?
Det skal alltid være mellomrom mellom siffer og forkortelser/symboler.

Ved skråstrek skal det vanligvis ikke være mellomrom på hver side av streken. Det skal  
aldri være mellomrom på bare én side av skråstreken. Men dersom minst ett av alterna- 
tivene består av to eller flere ord, skal det være mellomrom på hver side av streken.

I tallsammenhenger er det likevel naturlig å bruke bare siffer.

Her er det best å bruke siffer Bokstaver passer dårlig her

Prisene økte med 2,4 prosent. Prisene økte med to komma fire 
prosent.

Korrekt med mellomtom Feil uten mellomrom

1 %

§ 4

1%

§4

Rett bruk av skråstrek Feil bruk av skråstrek

faktura/betalingsanmodning faktura/ betalingsanmodning 

ektefelle/samboer ektefelle / samboer

vil / vil ikke vil/vil ikke

frivillig innkreving / 
tvangsinnkreving

frivillig innkreving/
tvangsinnkreving
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Hvordan bruker vi kolon og semikolon?
Semikolon og kolon har forskjellige bruksområder og kan ikke brukes om  
hverandre.

Kolon skal du bruke når du siterer, forklarer og gir eksempler i løpende tekst eller i punkt-
lister. Kolon kan stå foran både helsetninger og stikkord eller kortere fraser. Det skal være 
stor forbokstav etter kolon bare når kolon står foran en helsetning.

Rett bruk av kolon

Per Waage sier: «Dette er en forventet utvikling for SI.»

Type formuesgode – beskrivelse: (i skjema)

Disse instansene kan ettergi de ulike kravene:

❱❱  Påtalemyndigheten kan oppheve forelegg. 

❱❱  Kongen i Statsråd kan benåde bøter. 

❱❱  Justisdepartementet kan ettergi inndragninger  
eller saksomkostninger.
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Semikolon, derimot, er aldri obligatorisk. Det er altså et tegn du kan velge å ikke bruke. 
Skal du bruke det, er det først og fremst aktuelt i ett tilfelle: mellom to helsetninger som 
henger nært sammen i innhold. Setningen etter semikolon skal da ha liten forbokstav. I 
slike tilfeller kan du alltid velge å bruke punktum, komma eller tankestrek i stedet.

Hvordan bruker vi tankestrek og bindestrek?
Bindestreken (-) er teknisk sett det samme tegnet som minustegnet på tastaturet. Vi 
bruker det i to tilfeller: for å erstatte et for- eller etterledd, og i forbindelse med forkor-
telser, siffer og gruppesammensetninger (sammensatte ord laget av flerordsnavn eller 
-uttrykk).

Rett bruk av semikolon

Semikolon er et artig tegn; det kan likevel alltid erstattes.

Du kan se bort fra giroen du har fått; du får en ny om noen uker.

Rett bruk av bindestrek

Justis- og beredskapsdepartementet

postnummer og -adresse

SI-brev
EØS-avtale
25-årsjubileum
Statens innkrevingssentral-ansatt
Mo i Rana-kontoret
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Tankestreken (–) skal også brukes i to tilfeller. Det ene tilfellet er når vi vil skille ut noe som 
et tillegg inne i eller til slutt i en setning, eller når vi vil skille ut stikkord i en overskrift. Da 
skal det være mellomrom på hver side av tankestreken. Det andre tilfellet er mellom ytter-
punkter i tid og rom. Da skal det ikke være mellomrom på hver side av tankestreken.

Rett bruk av tankestrek

Dersom kravet fra SI ikke er misligholdt – det vil si at det ikke er gått til 
tvangsinnkreving – kan du søke om betalingsutsettelse eller avdragsordning.

Ta gjerne kontakt med oss – vi kan hjelpe deg.
Vi trenger opplysninger om økonomien din – fyll ut og send skjema (overskrift)

aldersgruppa 30–39 år
perioden 2005–2009
1. januar–31. desember
flyturen Værnes–Røssvoll

Ulike måter å få fram tankestreken på:
❱❱  Hold Ctrl-tasten inne mens du trykker på minustegnet på talltastaturet.

❱❱  Velg Sett inn > Symbol > Spesialtegn > Kort tankestrek. 
(Lag så eventuelt hurtigtast.)

❱❱  I nettlesere kan du dessuten bruke tastekombinasjonen Alt + 0150 
(på talltastaturet).

❱❱  På Mac får du tankestreken fram ved å trykke Alt + bindestrek.
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Ulike måter å få fram anførselstegnene på:

❱❱  Velg Sett inn > Symbol og så henholdsvis « og » og lag hurtigtast for hvert av tegnene.

❱❱  Bruk tastekombinasjonen Alt + 0171(på talltastaturet) for å få fram « 
og Alt + 0187 for å få fram ».

❱❱  På Mac får du tegnene fram ved å trykke Alt + Shift + V («) og Alt + Shift + B (»).

Hvordan skriver vi sammensatte ord?
På norsk kan vi lage nye ord ved å sette sammen enkeltord til sammensatte ord, slik 
«innkrevingssentral» er satt sammen av ordene «innkreving» og «sentral».  
På norsk skal slike sammensatte ord skrives som ett ord. 

En vanlig feil på norsk er å særskrive sammensatte ord, altså at vi skriver ordene hver 
for seg der de skal skrives som ett ord: «periode slutt» i stedet for «periodeslutt». En 
grunn til det kan være engelskpåvirkning – på engelsk skal ordene i slike tilfeller skrives 
hver for seg. En annen viktig grunn er det at stavekontrollen i for eksempel Word ikke 
har med alle sammensatte ord – siden vi i prinsippet kan lage uendelig mange av dem. 
Dermed får du ofte en rød strek under de sammensatte ordene. 

Alle ord du uttaler som ett ord, skal skrives som ett sammenhengende ord. 

Hvordan bruker vi anførselstegn for å sitere?
Bruk tegnene « og » til å markere direkte sitat. Det er nok å markere et sitat på  
den måten, ikke bruk kursivering eller innrykk i tillegg. Bruk også tegnene til  
å markere enkeltord eller vise til overskrifter i andre tekster. 

Eksempler på bruk av anførselstegn

I tvangsfullbyrdelsesloven § 2-6 heter det: «Om taushetsplikt for namsmannen og 
andre som utfører tjeneste eller arbeid for namsmannen gjelder domstolloven § 
63 a tilsvarende.»

Posten «Livsopphold» i beregningen omfatter utgifter til …
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Faste uttrykk som ofte blir skrevet feil
Vær oppmerksom på en del vanlige faste uttrykk som ofte blir skrevet feil.  
Her er rett skrivemåte:

Hvilke moteord og -uttrykk bør vi være forsiktige med å bruke?
Unngå også moteuttrykk som «i forhold til» og «fokus». Det fins en drøss av gode 
alternativer, og når du bruker alternativene, blir du som oftest nødt til å tenke mer 
grundig gjennom hva du egentlig vil ha fram.

Det er korrekt å bruke «i forhold til» i tilfeller der du kan bytte det ut med 
«sammenlignet med». I alle andre tilfeller skal du unngå uttrykket. 

«Fokus» er et midtpunkt eller brennpunkt. Du kan ha noe «i fokus», og du kan «fokusere 
på» noe. Men fokus kan ikke være verken bredt, stort, langsiktig eller sterkt – skriv 
heller om med andre uttrykk.

Samskriving – korrekt Særskriving – feil

Skulle du få medhold i klagen og kravet 
blir ettergitt, vil du få eventuelle innbe-
talte beløp tilbakebetalt. 

Skulle du få medhold i klagen og kravet 
blir ettergitt, vil du få eventuelle innbe-
talte beløp tilbakebetalt. 

Før opp eventuelle utgifter til barne-
bidrag. 

Før opp eventuelle utgifter til barne 
bidrag.

Dere skal likevel ikke trekke beløpet 
utover den angitte trekkperioden på 
fem år. 

Dere skal likevel ikke trekke beløpet 
utover den angitte trekk perioden på 
fem år.

tvert imot
ta imot
ifølge
si ifra
til stede
til dels
for øvrig
på egen hånd
i dag, i morgen
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Når skal vi bruke stor forbokstav?
En vanlig feil på norsk er at vi bruker for mye stor forbokstav. Det er bare når et ord har 
status som egennavn, at vi skal bruke stor forbokstav («Statens innkrevingssentral»). 
Fellesnavn skal alltid ha liten forbokstav («innkrevingssentralen»).

Stillingstitler er ikke egennavn og skal skrives med små bokstaver, også i e-postsigna-
turer og på visittkort. Merk at Språkrådet vurderer stillingstittelen som en fortsettelse 
av navnet, mens opplysninger om telefon og annet er nye opplysninger som skal ha stor 
forbokstav i slike tilfeller:

Korrekt bruk av uttrykk Feil bruk av uttrykk

Det gjelder spesielt i forbindelse med 
tjenester mot …

Det gjelder spesielt i forhold til  
tjenester mot …

utøver myndighet overfor  
enkeltindivider

utøver myndighet i forhold til  
enkeltindivider

har arbeidet særlig med kvalitet har hatt ekstra fokus på kvalitet

Per Waage
direktør

Telefon: 
Adresse:
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Hvordan lager vi punktlister?
Det er nyttig å bruke punktlister for å tydeliggjøre innholdet i en tekst. Hvert enkelt 
punkt må da være forholdsvis kortfattet – enkle stikkord, kortere fraser eller enkelt-
setninger. Du skal ikke plassere hele avsnitt i en punktliste – da må  du heller skille 
ut avsnittene med egne mellomtitler.

Hvis punktene er hele setninger, skal du begynne hvert punkt med stor forbokstav og 
avslutte med punktum. Er punktene bare stikkord eller kortere fraser,  skal du verken 
ha stor forbokstav eller punktum.

Punktene er setninger Punktene er stikkord og kortere fraser

❱❱  Det er viktig å handle raskt. 
Gjeldsproblemer blir verre jo  
lenger du venter.

❱❱  Sett opp et realistisk budsjett 
over inntekter og nødvendige utgifter. 
Finn ut hvor mye du har til å betale 
kreditorene.

❱❱  Ta kontakt med kreditorene og 
forklar situasjonen. Lag et forslag til 
løsning. Er det mulig å lage en nedbe-
talingsplan for gjelda?

❱❱  Prøv å få i stand en bedre avtale 
med kreditorene. Ta utgangspunkt i 
din nåværende betalingsevne. Ikke 
tilby mer, men heller ikke mindre enn 
du kan klare.

❱❱  Sørg for dokumentasjon ved kopi 
av husholdningsbudsjett, lønnsslipp, 
kvitteringer for betalte regninger, 
oversikt over pant som hefter ved 
eiendeler, med videre.

❱❱  Sett deg inn i dine rettigheter og 
plikter. Søk hjelp om nødvendig.

SI sørger for innkreving, tvangsinn-
kreving og regnskapsføring  
i saker fra politiet. Det gjelder

❱❱  bøter

❱❱  erstatninger

❱❱  inndragninger

❱❱  saksomkostninger

❱❱  vegtrafikkgebyr
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Sett kolon etter innledningsordene hvis du kunne ha satt kolon der i vanlig,  
løpende tekst.

Merk deg altså at det ikke alltid skal være punktum etter siste punkt i lista!

Tenk at alle punktene skal være så språklig symmetriske som mulig, ikke kombiner for 
eksempel korte stikkord med hele setninger. Dersom hvert punkt skal være en naturlig 
fortsettelse av en innledende setning, må du passe på at hvert punkt faktisk henger 
sammen med innledningen.

Kolon etter innledningen

Korrekt punktliste

Som løpende tekst

Feil punktliste

Henvend deg til Lånekassen  
dersom du har spørsmål om dette: 

❱❱  søknad om rentefritak og  
betalingsutsettelse

❱❱  støtte til ny utdanning

❱❱  ettergivelse i Nord-Troms  
og Finnmark

❱❱ sletting av lån ved uførhet

Du dokumenterer opplysningene du 
skriver i skjemaet, ved å legge ved 
kopier av blant annet

❱❱ lønns- eller trygdeslipp 

❱❱ husleiekontrakt eller nedbetalings-
plan for boliglån 

❱❱ regninger (for slikt som kommuna-
le avgifter og utgifter til  
barnepass) 

Henvend deg til Lånekassen dersom 
du har spørsmål om dette: søknad om 
rentefritak og betalingsutsettelse, 
støtte til ny utdanning, ettergivelse i 
Nord-Troms og Finnmark, sletting av 
lån ved uførhet.

Du dokumenterer opplysningene du 
skriver i skjemaet, ved å legge ved 
kopier av blant annet

❱❱ lønns- eller trygdeslipp 

❱❱ hvis du har husleiekontrakt eller 
nedbetalingsplan for boliglån 

❱❱ ta også med regninger (for slikt 
som kommunale avgifter og  
utgifter til barnepass)
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Hvor skal vi sette komma?
Mange av oss har lært at vi skal sette komma der det er naturlig å ha en pause. Den 
huskeregelen hjelper oss faktisk langt på vei. Hovedproblemet med komma er nemlig at 
vi bruker det for sjelden. Hvis vi bare vet at det skal inn komma i en setning, klarer vi som 
regel å plassere det rett.

Bruk derfor komma aktivt – det er bedre å sette et komma for mye enn ett for lite. Du 
skal bruke komma hovedsakelig i to tilfeller: 

❱❱ for å utheve et tillegg midt inne i en setning eller til slutt i en setning – 
valgfritt komma

❱❱ for å skille mellom ulike typer setninger – obligatorisk komma

Nedenfor er tre kommaregler særlig omtalt: komma etter innledende leddsetning, kom-
ma mellom sideordnede leddsetninger og komma etter innskutt leddsetning.

Regelen om at det skal stå komma etter en leddsetning som står først i en hovedsetning, 
innebærer at dersom en setning starter med ord som for eksempel «hvis», «dersom», 
«at», «fordi», «siden», «som», «hvordan», «hva» og «hvilke», skal det som regel inn et 
komma i setningen. Leser du slike setninger høyt, hører du hvor det er naturlig å ha en 
pause.

Regelen om komma mellom sideordnede leddsetninger innebærer som oftest  
at dersom du har to «som» eller to «at» i setningen din, skal det inn ett eller  
flere komma. 

Eksempler – komma etter innledende leddsetning

Eksempler – komma mellom sideordnede leddsetninger

Hvis kravet ikke stemmer med din egen oversikt, bør du kontakte SI innen 
forfallsdatoen. 

Vi viser til henvendelsen din om hvorvidt SI har krav som har vært sendt til 
tvangsinnkreving, og som har ført til at du er kredittvurdert. 

Dersom du ønsker avdrag, ber vi deg om å ta kontakt. 

Vi gjør oppmerksom på at det er frivillig å oppgi opplysninger, og at du har rett 
til å gjøre deg kjent med opplysningene vi har registrert om deg, jf. 
personopplysningsloven § 18.
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Etter såkalt innskutte leddsetninger skal det stå komma. En innskutt leddsetning (bi-
setning) er en leddsetning som står inne i en overordnet setning og hører tett sammen 
med et enkelt ledd i den overordnede setningen. Dette gjelder særlig «som»-setninger. 
Ordet «som» er et ekte kommaord; ser du ordet, skal det mest sannsynlig inn et komma i 
setningen. 

Eksempler – komma etter innskutt leddsetning

Klagesaker som skal vidare til tingretten, blir sende innan tre veker.

Søkere som er under utdanning, kan også bli vurdert.
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Nynorsk i Statens 
innkrevjingssentral
I denne nynorskdelen finn du nokre utvalde reglar  
og råd som hjelper deg til å skrive ein moderne,  
lesarvennleg og heilskapleg nynorsk. 

Kva tid må du bruke nynorsk?
Det er mållova som regulerer korleis du som tilsett i staten skal fordele bruken av ny-
norsk og bokmål. Etter mållova er du for eksempel pålagd å svare på nynorsk dersom du 
får eit brev, ein e-post eller ein Facebook-førespurnad på nynorsk frå ein enkeltperson 
eller ei privat verksemd.

Kva bøyingsformer og skrivemåtar skal du velje?
Bokmål og nynorsk har mange ord felles, og det er ingen grunn til å velje ulike ord der 
det er mogleg å bruke det same. Vel derfor felles former der du kan, og ulike former der 
du må. Dersom du følgjer retningslinjene for klarspråk i språkprofilen når du skriv, vil du 
også sjå at det ikkje treng vere så stor forskjell på dei to målformene. 

Vi anbefaler at du tek desse gjennomgåande vala og bruker

❱❱ e-infinitiv som vere, tenkje osv.

❱❱ j etter g og k i ord som byggje og tenkje

❱❱ j etter t i ord som setje og sitje

❱❱ dobbel konsonant der det er valfritt, som i komme og dommen 
(med unntak av orda brot og skot)

❱❱ endinga -er der det er valfritt med -er eller -ar, som i bruker og håper

Vanlege nynorskfeller – og korleis du unngår dei
Nedanfor kan du lese om nokre språklege fenomen som det er nyttig å ha eit bevisst 
forhold til når du skal skrive nynorsk. Hugs i tillegg på det du har lese i språkprofilen om 
å bruke eit verbalt språk og dobbel bestemming – to språktrekk som tradisjonelt kjenne-
teiknar nynorsken.

Bruk lite passiv på nynorsk også – og bruk det rett når du må
Du kan bruke st-passiv på nynorsk som ein parallell til s-passiv på bokmål. 
Hugs på at du då må ha med eit såkalla modalt hjelpeverb (ville, skulle, 
kunne, måtte, burde) i tillegg:
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S-passiv på bokmål:

Omskriven passiv på bokmål:

Imperativ på bokmål:

S-genitiv:

Sin-genitiv:

St-passiv på nynorsk:

Omskriven passiv på nynorsk:

Imperativ på nynorsk:

Klagen sendes deretter til …

Klagen blir deretter sendt til …

Send deretter klagen til …

Statens innkrevjingssentrals nye 
nettsider 
Håvards avdeling

direktøren si e-postadresse
direktoratet sine retningslinjer
Statens innkrevjingssentral sin språk-
profil
Håvard sin pc

Klagen skal deretter sendast til …

Klagen blir deretter send til …

Send deretter klagen til …

Bruk s-genitiv korrekt
På bokmål uttrykkjer vi eigeform som oftast ved hjelp av såkalla s-genitiv. Det er særleg 
denne som skaper vanskar når vi skal skrive nynorsk, for han kan ikkje brukast like vidt 
som på bokmål.

Nynorsk kan ha s-genitiv i samband med særnamn:

Mange bruker sin-genitiv for å unngå s-genitiven, og det er greitt i samband med 
personar og institusjonar og ved reine eigeforhold:
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Det beste på nynorsk er å skrive om ved hjelp av anten preposisjonar, relativset-
ningar eller samansetningar:

Substantivbøying
Det er i fleirtalsbøyinga av substantiva at nynorsken skil seg frå bokmål.  
Eintalsformene er som regel like, berre hokjønnsord på -en som i boken er  
unntaket – men også på bokmål kan ein velje boka som på nynorsk. 

Etter den nye rettskrivinga frå 2012 kan du på nynorsk no konsekvent bruke  
desse endingane i fleirtal: 

❱❱ -ar/-ane i alle hankjønnsord 

❱❱ -er/-ene i alle hokjønnsord

❱❱ unnateke i ord som endar på -ing/-ning, dei får -ar/-ane

❱❱ inga ending / -a i alle inkjekjønnsord

Bokmål: Nynorsk:

rammeverkets nivåer
lovens formål

forskningens rolle
reformens betydning for deg

prosjektets administrasjon
avdelingens direktør 

Omskriving med preposisjonar
nivåa i rammeverket
formålet med lova

Omskriving med relativsetningar
den rolla forskinga har 
kva reforma inneber for deg

Omskriving med samansetningar
prosjektadministrasjonen
avdelingsdirektøren

Det finst likevel også her nokre særtilfelle, så det er lurt å dobbeltsjekke  
med ordboka.

Slik er hovudmønsteret:

Hankjønn ein plan planen planar planane

Hokjønn ei rolle rolla roller rollene

Inkjekjønn eit prosjekt prosjektet prosjekt prosjekta

Bunden form Bunden form Ubunden form Ubunden form 

Eintal Fleirtal
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Dersom du er i tvil om korleis du skal bøye eit substantiv, søkjer du på ordet i og klikkar 
på koden som står i blått etter ordet.  
Då får du opp heile bøyingsmønsteret:

Verbbøying 
Når det gjeld verbbøyinga, kjem du ikkje utanom flittig bruk av ordboka. Sjekk etter i 
ordboka kvar gong du er i tvil, så får du det inn i fingrane etter kvart. 

Det som særleg skil nynorsk frå bokmål, er at nynorsk har samsvarsbøying av partisipp. 
Det heiter for eksempel styret er valt i eintal, men representantane er valde i fleirtal. 
Også her får du god hjelp av Nynorskordboka, som listar opp alle dei aktuelle formene 
når du klikkar på koden med blå skrift etter oppslagsordet:
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I praksis blir det slik, jf. det nedste skjemaet ovanfor:

Hankjønn: Representanten er vald på ny.
Hokjønn: Ho er vald inn i styret.
Inkjekjønn:  Styret er valt av medlemmene.
Fleirtal: Medlemmene er valde for fire år.

I nynorsk er det meir vanleg å bruke laust samansette verb, det vil seie å skrive 
ta over i staden for overta, streke under i staden for understreke:

Bokmål, fast samansett verb Nynorsk, laust samansett verb

Fylkeskommunen overtok ansvaret Fylkeskommunen tok over ansvaret

Studien understreket betydningen Studien streka under betydninga

Det foreligger et nytt forslag Det ligg føre eit nytt forslag
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Skriv han og ho i staden for den
Til vanleg må du bruke han eller ho som determinativ (tidlegare peikande  
pronomen) der bokmål bruker den:

Kva slags hjelpemiddel finst?
Det finst mange gode hjelpemiddel for deg som skal skrive nynorsk. 
Her er eit utval:

❱❱ www.nynorskordboka.uio.no – omfattande, god og gratis ordbok på nettet

❱❱ Med andre ord. Synonymordbok med omsetjingar til nynorsk av Magne Rommetveit 
(Samlaget 2007) – ei omfattande synonymordbok med omsetjingar til nynorsk

❱❱ Juridisk og administrativ ordliste. Bokmål–nynorsk av Karl Arne Utgård (Samlaget 
2002) – ei mindre omfattande, men god ordliste med omsetjingar til nynorsk 

❱❱ Kort administrativ ordliste utgitt av Språkrådet (under www.sprakradet.no > TEMA > 
Språkbruk i staten > Administrativ nynorsk) – gratis ordliste

❱❱ Menypunktet Mållova på nettsidene til Språkrådet (under www.sprakradet.no > POLI-
TIKK OG FAKTA > Lov og rett > Mållova) – informasjon om mållova og målbruk i offentleg 
teneste

Plasser eigedomsordet etter substantivet
På bokmål plasserer vi gjerne eigedomsordet (min, vår) før substantivet det står til. 
På nynorsk bør du som regel plassere det etter:

Bokmål

Bokmål

Nynorsk

Nynorsk

Avsnittet skal kunne brukes på vår 
hjemmeside og i vår søkbare pro-
sjektdatabase.

Rapporten er sendt ut tidligere, den 
ligger også på rådets nettside.

Du må skrive i søknaden om du ønsker 
at den skal videresendes til politiet.

Avsnittet skal kunne brukast på hei-
mesida vår og i den søkbare prosjekt-
databasen vår.

Rapporten er send ut tidlegare, han 
ligg også på nettsida til rådet.

Du må skrive i søknaden om du ønskjer 
at han skal sendast vidare til politiet.

http://www.nynorskordboka.uio.no
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Vedlegg 1: Liste over  
vanskelige ord og uttrykk

anføre 

anførsel  

angående  

anvende 

attestere  

av eget tiltak 

anses som  

avgi 

avhende 

begjære    

begjæring  

bibeholde 

bekjentgjøre  

besitte  

beskaffenhet  

besørge  

bevirke  

effekturere

erverve   

erlegge 

forefinnes  

foreligge  

foreliggende sak 

forevise  

formodning  

forvaltningspraksis 

framlegge  

framsette 

oppgi, føre opp, nevne, opplyse 

opplysning, informasjon

om, når det gjelder

bruke, benytte, praktisere 

bekrefte 

på eget initiativ 

regnes som

gi (fra seg)

selge, overføre, overdra

be om, kreve

anmodning, krav

få, ha, oppnå, holde på få,

gjøre kjent, kunngjøre

ha (til rådighet), sitte inne med

slag, art, type, karakter

sørge for, ordne med, påta seg

føre til, forårsake

gjennomføre, virkeliggjøre 

få

betale

finnes, være tilgjengelig

være, eksistere, finnes

denne saken

vise (fram)

forventning

praksis

legge fram

komme med, presentere, sette fram

oppgi, føre opp, nemne, opplyse

opplys(n)ing, informasjon

om, når det gjeld

bruke, nytte, praktisere

bekrefte, stadfeste

på eige initiativ

blir rekna som, skal reknast som

gi/gje (frå seg)

selje, overføre, overdra

be om, krevje

oppmoding, krav(smål), bøn(n)

ha, oppnå, halde på

gjere kjent, kunngjere

ha (til rådigheit), sitje inne med

slag, art, type, karakter

sørgje for, ordne med, ta på seg

føre til, forårsake

gjennomføre, verkeleggjere

få

betale

finnast, vere tilgjengeleg

vere, eksistere, finnast

denne saka

vise (fram)

forvent(n)ing

praksis

leggje fram

komme med, presentere, etje fram

Ord og uttrykk du bør
være oppmerksom på 

Alternativer (bokmål) Alternativ (nynorsk)
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følgelig  

finne å   

foreleggelse  

forføye over 

formentlig  

forsåvidt gjelder 

forsåvidt som 

fravike 

framgå  

framholde

  

fullbyrde 

garantist  

gjenstand  

gitt  

gjøre gjeldende 

ha fokus på 

hensiktsmessig  

hva gjelder  

henstand 

henstille til  

hensynta 

herunder

i forhold til 

innsigelse

inkurie 

imøtese se 

inneværende  

 

jamfør 

legge til grunn 

 

derfor  

kunne, ville, finne grunnlag for

varsel, orientering

forvalte, bruke, disponere over 

antatt, påstått

når det gjelder, for

i og med (at), fordi, siden

avstå fra, gi avkall på, flytte fra, 

forlate 

være, stå, omtales

påpeke, gjøre oppmerksom på, 

framheve

fullføre, sette i verk

person som garanterer

ting, sak

på grunn av, i og med, fordi

vise til, bruke som argument, hevde, 

påstå

arbeide med, være opptatt av 

passende

når det gjelder

utsettelse 

be om, oppfordre til

ta hensyn til, ta i betraktning

under dette, i den forbindelse

når det gjelder, om

protest, innvending

feil

fram til noe, vente på

dette/denne (om periode, år, måned, 

uke ...)

ifølge, i samsvar med, i henhold til, 

etter

forutsette

derfor

kunne, ville, finne grunnlag for

varsel, orientering

forvalte, bruke, disponere over

venteleg, truleg, påstått

når det gjeld, for

i og med (at), fordi, sidan

avstå frå, gi avkall på, flytte frå, 

forlate

vere, stå, bli omtalt

påpeike, gjere merksam på,  

framheve

fullføre, setje i verk

person som garanterer

ting, sak

på grunn av, i og med, fordi

vise til, bruke som argument,  

hevde, påstå

arbeide med, vere oppteken av

passande

når det gjeld

utsetjing

be om, oppfordre til

ta omsyn til, rette seg etter

under dette, medrekna

når det gjeld, om 

motmæle, innvending, klage, protest

feil

sjå fram til noko, 

vente på

dette/denne (om periode, år, månad, 

veke ...) 

ifølgje, i samsvar med, etter

føresetje

Ord og uttrykk du bør
være oppmerksom på 

Alternativer (bokmål) Alternativ (nynorsk)
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likeledes  

likevel slik at   

meddele 

medføre 

 

notoritet, notoriteten av 

dokumentene  

omgjøringsadgang

oppsettende 

påklage  

realitetsbehandle 

restanser

  

sannsynliggjøre 

se hen til  

skyldner

stille i bero  

til gunst for

tilbakekalle 

uforholdsmessig 

under enhver omstendighet

underhold, underholdskrav

underrette  

uten unødig opphold 

vedrørende 

være i besittelse av 

være oss i hende 

også

men

gi

være, føre med seg, føre til, inne-

bære

troverdighet, dokumentenes trover-

dighet

mulighet til å endre vedtaket

utsettende 

klage på

behandle

ubehandlede saker, saker til be-

handling

underbygge, gjøre sannsynlig 

ta med i vurderingen

bruker 

utsette behandlingen

til fordel for 

trekke tilbake

urimelig, ikke i rimelig forhold  

til uansett

forsørgelse, forsørgelseskrav, krav 

om forsørgelse 

informere

så fort/raskt som mulig 

om

eie, ha (på/med seg) 

være mottatt hos oss

også

men

gi/gje

vere, føre med seg, føre til, innebere

truverde, kor truverdige 

dokumenta er

høve til å endre vedtaket

utsetjande

klage på

behandle

ubehandla saker, saker til 

behandling

underbyggje, gjere sannsynleg

ta med i vurderinga

brukar

utsetje behandlinga

til fordel for

trekkje tilbake

urimeleg, ikkje i rimeleg forhold 

til uansett

forsørging, forsørgingskrav, krav om 

forsørging

informere

så fort/raskt som mogleg

om

eie, ha (på/med seg) 

vere motteke hos oss

Ord og uttrykk du bør
være oppmerksom på 

Alternativer (bokmål) Alternativ (nynorsk)


