
 

 

Velkommen 
 
Ola Haugen, Norsk språkråd 
 
 
Hjertelig velkommen til seminaret ”Nye veier i norsk språkpolitikk?”. Hjertelig velkommen 
til statssekretær Berit Øksnes Gjerløw i Kultur- og kirkedepartementet og til de andre 
representantene fra departementet. Hjertelig velkommen også til rådsmedlemmene, til 
sekretariatets folk, til inviterte gjester, og ikke minst hjertelig velkommen til alle som har tatt 
imot vår invitasjon til og vår utfordring om å komme med innlegg på dette seminaret.  
 
Styret i Språkrådet betrakter seminaret som et viktig bidrag i den omdanningsprosessen 
organisasjonen nå går inn i. Selv om det sittende styret og rådet ikke forventes å få noen 
styrende posisjon i omdanningen, har vi vært opptatt av å sikre at prosessen foregår med bred 
og god kontakt til samfunnet, og at de beslutningene som skal tas om det nye språkorganets 
organisasjon, styringsmodell, arbeidsoppgaver og ressurser, blir fattet med god kunnskap om 
synspunktene til viktige språkbrukergrupper. Og vi opplever det slik at vi har fått støtte for 
dette synet hos departementet.  
 
Det seminaret som nå er i ferd med å kaste loss, er et av de tiltakene vi ønsker skal gi 
kunnskap og ideer, forestillinger og motforestillinger, advarsler og råd, refleksjon og 
inspirasjon til dem som skal arbeide med å etablere Språkrådets etterfølger. Vi håper det kan 
være et bidrag til at vi får en nyttig, utadvendt, synlig og handlekraftig institusjon som på en 
klok måte kan ta vare på norsk språk i kommende generasjoner, som kan meisle ut og 
gjennomføre en bærekraftig nasjonal språkpolitikk og skape en språklig bevissthet og et 
positivt språkengasjement hos folk flest både i yrkeslivet og i privatlivet.  
 
Som innledere til denne konferansen har vi invitert sentrale personer fra mange 
samfunnsområder. De representerer viktige språkbrukergrupper som et nytt språkorgan bør ha 
et aktivt forhold til. Det er representanter både for dem som har sterk språklig 
påvirkningskraft, og for dem som utsettes for denne påvirkningen. Vi har stilt dem følgende 
spørsmål:  
 
* Hvilke utfordringer eller problemer står norsk språk overfor slik du erfarer det på ditt 
virksomhetsområde? 
 
* Hvilke oppgaver bør et nytt språkorgan ha, både allment i et nasjonalt perspektiv og spesielt 
i tilknytning til ditt virksomhetsområde? 
 
Men for øvrig er de stilt fritt til å velge en videre ramme for sitt innlegg. Vi har ønsket å ha 
mange innlegg og har derfor måttet gi relativt kort tid til hver. Som introduksjon til seminaret 
synes vi det er viktig og riktig å la Kultur- og kirkedepartementets politiske ledelse redegjøre 
for de overordnede målene med omdanningen av Språkrådet. Og for å gi et mer 
sammenfattende og helhetlig perspektiv til seminaret har vi bedt en sentral, men samtidig ikke 
helt ukontroversiell mann i norsk språkdebatt og språknormering de siste årene, professor 
Helge Sandøy, holde et noe lengre innledende innlegg om språkstyring og språkendring i 
Norge. I tråd med vårt ønske om mangfold i debatten har vi også invitert to opponenter som 
får anledning til å endevende og kommentere hans innlegg. Og til slutt slipper vi til en 
representant for den ofte omtalte mannen i gata, eller skal vi heller si den sunne folkelige 
fornuft. Vi vet jo foreløpig ikke om vi har funnet riktig person. Kanskje viser det seg isteden å 



 

 

være bikkja i bakken. Og etterpå blir det debatt. Og det hele skal dokumenteres i en 
seminarrapport som kan bli et nyttig dokument for det kommende arbeidet med etableringen 
av vår nye, viktige nasjonale institusjon for språk og språkpolitikk. 
 
Jeg ser frem til et interessant og nyttig seminar – og en bred debatt. 


