MANDAT FOR DET EKSTERNE UTVALGET «NORSK SPRÅKPOLITIKK I
FRAMTIDSLANDSKAPET»
Navn: Norsk språkpolitikk i framtidslandskapet
Prosjekteier: Direktøren for Språkrådet, Åse Wetås.
Bakgrunn: Språkrådet starter i 2017 en prosess for å få meislet ut de viktigste innsatsområdene for
norsk språkpolitikk i framtida. Det overordnede målet for denne politikken, formulert i St.mld. nr. 35
(2007–2008) Mål og meining. Ein heilskapleg norsk språkpolitikk, er «å sikra det norske språkets
posisjon som eit fullverdig, samfunnsberande språk i Noreg» 1. Det er ti år siden Mål og meining ble
behandlet i Stortinget. Ti år er lang tid og det er på tide å vurdere de språkpolitiske innsatsområdene
med utgangspunkt i situasjonen i Norge i dag. Har det skjedd endringer i samfunnet vårt i disse ti årene
som fører til at språkpolitikken bør oppdateres og justeres? Og hvordan ser situasjonen ut for norsk
språk i de neste ti årene – og kanskje enda lenger fram?
Formål: Identifisere de viktigste arbeidsfeltene i det videre arbeidet med å sikre tilgangen til og bruken
av norsk språk, nasjonale minoritetsspråk (kvensk, romani og romanes) og norsk tegnspråk med
utgangspunkt i språksituasjonen i 2017. Arbeidet skal danne grunnlag for tema på Språkdagen 2018.
Mål: Arbeidet skal munne ut i en rapport som identifiserer de viktigste satsingsområdene for norsk
språk, nasjonale minoritetsspråk og norsk tegnspråk i Norge framover. Rapporten skal inneholde
forslag til mål for språkpolitikken som utfyller de målene som er gitt i Mål og meining. Rapporten skal
også skissere politiske virkemiddel og tiltak som gjør det mulig å nå disse målene.
Underveis i arbeidet skal utvalget komme med forslag til undersøkelser som kan gi Språkrådet mer
informasjon om hvilke innsatsområder som er avgjørende for å styrke norsk språk, de nasjonale
minoritetsspråkene og norsk tegnspråk også i framtida. Utvalget skal gi en presentasjon av sentrale
satsingsområder for en framtidig norsk språkpolitikk på Språkdagen 15. mars 2018.
Omfang og avgrensing: Utrede de (tre til fem) viktigste innsatsområdene for å sikre at norsk språk,
nasjonale minoritetsspråk og norsk tegnspråk står sterkt på alle samfunnsområder også i framtida. Det
omfatter også å skaffe oversikt over om det er kommet til nye arbeidsfelt som ikke var tema for ti år
siden.
Rammevilkår: Det eksterne utvalget skal levere en midtveisrapport 15. februar 2018. Denne rapporten
skal danne grunnlag for innholdet på Språkdagen 2018. Den endelige rapporten fra prosjektet skal
leveres Språkrådet senest 15. september 2018. Språkrådet dekker utgifter i forbindelse med møter for
utvalget og stiller også sekretær og eventuelt møterom til disposisjon.
Økonomi: kr. 250 000

«Med omgrepet samfunnsberande språk er meint eit overordna fellesspråk som i eit moderne, fleirkulturelt
samfunn blir brukt til administrasjon og samfunnsdebatt, som held storsamfunnet saman og gjev det identitet,
samstundes som det også gjev gode leve- og utviklingsvilkår for alle dei språklege delkulturane som finst i
samfunnet.
At språket er komplett eller fullverdig, betyr at det i tillegg har slik status at det kan brukast i alle samanhengar,
og at det har utvikla eit spesialisert ordforråd som gjer at det er i levande bruk i alle delar av samfunnslivet, på
alle språklege bruksområde og i alle språklege bruksfunksjonar.»
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