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Hvilke plikter har 
kommuner og  
fylkeskommuner?
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Norsk er flertallsspråket og forvaltnings-
språket i Norge. Kommunale og fylkes-
kommunale organ skal bruke, utvikle og 
styrke norsk. Det vil si at de skal bruke 
norsk som hovedspråk, og at de skal 

• bruke et klart og korrekt språk som er 
tilpasset målgruppa

• følge de offisielle rettskrivingsreglene 

Det er ikke noe direkte forbud mot å bruke engelsk. Men 
forvaltningsspråket i Norge er norsk, og bruk av bare 
engelsk i allment tilgjengelig informasjon og digitale 
løsninger er ikke i tråd med den vedtatte språkpolitikken. 
Kommunale og fylkeskommunale organ skal ikke gjøre 
noe som fører til at norsk språk blir fortrengt av engelsk 
på noe fagområde eller samfunnsområde. 

Er det lov å bruke engelsk i kommuner og  
fylkeskommuner? 
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Følg rettskrivingsreglene
Kommunale og fylkeskommunale organ skal 
følge offisielle rettskrivingsregler, altså regler for 
hvordan ord skal skrives og bøyes. Rettskrivings-
reglene omfatter også regler for tegnsetting og 
for bruk av store og små bokstaver.  

Les mer om rettskriving og tegnsetting på språkrådet.no.

Kommunale og fylkeskommunale organ skal 
bruke et klart og korrekt språk som er tilpasset 
målgruppa. Plikten gjelder både publikumsrettet 
informasjon og informasjon til enkeltpersoner. 

Les mer om klart språk på klarspråk.no.

Bruk klart språk
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I Norge har vi to likestilte skriftspråk: 
bokmål og nynorsk. Språkloven sier 
hvordan offentlige organ skal bruke de 
to skriftspråkene.

Bruk både 
nynorsk og 
bokmål

Regler for kommuner 
For kommunene gjelder bare de helt generelle 
reglene i språkloven: Kommunene skal bruke et 
klart og korrekt språk og følge de offisielle rett-
skrivingsreglene. Kommunene får ikke andre 
plikter med språkloven. En kommune kan fast-
sette regler for hvordan de ansatte skal skrive 
internt. De ansatte i kommunen plikter å følge 
slike interne språklige retningslinjer.
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Regler for   
fylkeskommuner 

Skriftlig kommunikasjon kan være brev, e-post eller 
chatte tjenester. Hvis en privatperson skriver til et fylkes-
kommunalt organ på nynorsk, skal organet svare på 
nynorsk. Hvis en privatperson skriver til et fylkeskommunalt 
organ på bokmål, skal organet svare på bokmål.

Skriftlig kommunikasjon med privatpersoner

Kommunene og fylkeskommunene gjør vedtak om hvilket 
skriftspråk andre skal bruke i kommunikasjon med dem: 
nynorsk eller bokmål. Noen kommuner og fylkeskommuner 
er språklig nøytrale.

Når fylkeskommunale organ kommuniserer med en 
kommune eller en annen fylkeskommune, må de bruke 
det skriftspråket som kommunen eller fylkeskommunen 
har vedtatt etter § 11 i loven: enten nynorsk eller bokmål. 

Fylkeskommunale organ kan velge om de vil bruke bok-
mål eller nynorsk i kommunikasjon med kommuner eller 
fylkeskommuner som er språklig nøytrale.

En fullstendig oversikt over språkvedtak i kommuner og 
fylkeskommuner finnes på språklov.no. 

Skriftlig kommunikasjon mellom fylkeskommunale  
og kommunale organ 

Med språkloven har fylkeskommunene fått et  
utvidet språkansvar. Fylkeskommunale organ skal

• kommunisere skriftlig med privatpersoner på 
det skriftspråket privatpersonene selv bruker

• kommunisere skriftlig med kommuner og 
andre fylkeskommuner på det skriftspråket 
som kommunene eller fylkeskommunene 
selv har vedtatt etter § 11 i loven

Det gjelder egne regler for bruken av bokmål og 
nynorsk i allment tilgjengelige dokumenter.
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«Allment tilgjengelige dokumenter» er for 
eksempel nettsidetekst, pressemeldinger, 
stillings annonser og tekster i sosiale medier.

En fylkeskommune som har gjort vedtak om 
nynorsk, skal bruke nynorsk i allment tilgjengelige 
dokumenter. En fylkeskommune som har gjort 
vedtak om bokmål, skal bruke bokmål i allment 
tilgjengelige dokumenter. Språklig nøytrale 
fylkes kommuner skal veksle mellom bokmål og 
nynorsk etter reglene i språkloven § 13. 

Les mer på språklov.no.

Bruk av bokmål og nynorsk i allment  
tilgjengelige dokumenter
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Hva sier 
språkloven om 
andre språk 
enn norsk? 

Språkloven omfatter ikke bare norsk, 
men også samiske språk, norsk tegn-
språk og nasjonale minoritetsspråk.    
 
 
Samiske språk  
De samiske språkene (nordsamisk, sørsamisk og 
lulesamisk) er urfolksspråk i Norge. De er likeverdige 
med og likestilte med norsk. Offentlige organ skal 
bruke, utvikle og styrke de samiske språkene etter 
reglene i sameloven.    
 
 
Nasjonale minoritetsspråk  
Kvensk, romani og romanes er de nasjonale mino-
ritetsspråkene i Norge. Offentlige organ skal verne 
og fremme de nasjonale minoritetsspråkene. Det 
vil si at de blant annet skal 

• verne de nasjonale minoritetsspråkene mot 
offentlig diskriminering 

• arbeide for at de nasjonale minoritetsspråkene 
skal brukes mer  

Les mer om de nasjonale minoritetsspråkene på språklov.no.

17INNFØRING I SPRÅKLOVEN16 INNFØRING I SPRÅKLOVEN



Norsk tegnspråk  
Norsk tegnspråk er det nasjonale tegnspråket i Norge. 
Offentlige organ skal verne og fremme norsk tegn-
språk. Det vil si at de blant annet skal  

• verne norsk tegnspråk mot offentlig diskriminering 

• arbeide for at norsk tegnspråk skal brukes mer

Les mer om norsk tegnspråk på språklov.no.  
 
 
Skandinaviske språk  
Offentlige organ skal ta imot skriftlige og muntlige 
forespørsler på svensk og dansk, men de kan svare 
på norsk. 

Les mer om bruk av skandinaviske  
språk på språklov.no.
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Utfyllende informasjon og råd om etterlevelse 
av reglene i språkloven finnes på språklov.no.

Språkrådet er statens forvaltningsorgan i språkspørsmål  
og veileder offentlige organ om reglene i språkloven. 
 
språkrådet.no
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