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Enkle ord og 
økt forståelse 
Sørlandske bedehus har vært kjent for sitt «kaana
ens språk», med formuleringer og klisjeer som ga 
mening kun for de trofaste benkesliterne. Og det 
hal' vært lett å lage parodier på denne form for stil 
og uniformering. Nylig moret nesten 2000 mennes
ker seg med slike rariteter, da «Den store fellesba
saren» ble fremført som godmodig parodi over tre 
teaterkvelder i Stueneshallen på Saltrød. 

Det kunne også vært mulig å lage parodiforestil
ling basert på moter mellom den «lille)) kvinne og 
mann og det offentlige byråkrati, med rikelige inn
slag av misforståelser og null forståelse via skran
ker, telefon og - nå også internett. Særlig vil det 
være mye tung materie å ose av i informasjonsskriv 
fra offentlige etater, hvor man skal «hensynta» 

Enklere språk, og mindre papirmølle, gir et mykere samfunn. 

publikums «tal'\'» og «fullbyrde» velferdsstatens 
intensjoner - basert på et 1appverk av lover og rund
skriv utviklet og revidert gjennom mange år. 

Det trengs kunnskap og vilje for å skrive kort og 
enkelt. 

Tirsdag kunne Aftenposten presentere en re
portasje om Språkl'ådetsom vil stivt og uforståelig 
språk i norsk byråkrati til livs. En ny ordliste, popu
lært kalt «Kansellisten», foreslår enkle og greie ord 
som kan erstatte alt fra «oppebære trygd» og «full
byrdelse») til «forfoyning~) og «befoyelse». 

En rask Aftenposten-test viste at selv erfal'l1e råd
givere i Kunllskapsdepartementet ikke visste hva 
ord som avhending eller befoyelse betyr. Prosjektet 
«Klart språk i staten» med «Kansellisten» og nett
stedet Klarsprak.no blir nyttige verktoy til en hoyst 
nødvendig forbedring av samtalen mellom velferds
staten og dens kunder/eiere. 

Svært mange brev fra offentlige kontorer og in
stanser blir misforstått - eller ikke forstått i det 
hele tatt. Hel' ligger også en viktig årsak til at Nav 
- og andre aV velterdsstatens «presumptive~) tjenere 
- ofte oppfattes som motstandere - mer enn velvil-
lige hjelpere. Dessuten, klar tale gir kortere koer. 

Dyrt forfall 
Arendal kommune eier en meget stor bygningsmas
se. Et forslag om å legge disse inn i et såkalt kom
munalt foretak, virker meget fornuftig, for 'samtidig 
beholdes betryggende politisk kontroll. Eiendom
meneskal forvaltes på en effektiv måte, samtidig 
som de skal tjene innbyggerne best mulig. 

Men rundt om i de fem tidligere kommunene fins 
det en del bygninger som bor selges, og slik handel 
vil gi rom tor bedre vedlikehold av de man beholder. 
Her el' det tale om dobbel gevinst. 
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Valgkretsene SaltrØd og Eydehavn har tradisjonelt vært blant 
Arbeiderpartiets beste valgkretser. Når folk stadig vekk opple
ver at partiet ikke prioriterer Stuenes, svikter de sine egne. 

200 engasjerte foreldre, elever og lærere deltok på folkemøtet 27. oktober. Politikerne stilte også, untatt Ap 
oq SV, som på riksplan sitter med både kunnskapsminister oq minister for forskninq oq hØyere utdanninq. 

Forfordeling av Stuenes skole 

200 engasjerte foreldre, elever 
og lærere motte opp da opp
vekstforlImet JOl' Sallrod og 
Eydehavn arrangerte folkemote 
27. oktober. Temaet "ar tilstan
den og fremtiden til Stuenes 
barne- og ungdomsskole. 

200 motedeltakere er\'eldig 
mange. Del vitner om et sterkt 
engasjement for Stuenes skole. 
Vi vil gjerne få takke alle dere 
som stilte opp for skolen ved å 
komme på motet. 

Motet konkluderte med at 
skolen er i elendig forfatning og 
moden for sanering. Lokalbe
folkningens kraver utvetydig. 
Det må bygges ny skole straks! 

fremmøtet biant de inviterte 
politikerne var godt, med unn~ 
tak av Sosialistisk Venstreparti 
og Arbeiderpartiet. Fra Arbei
derpartiet hadde vi invitert 
ordforeren, gmppelederen og 
seks bystyrerepresentanter. 

Da motet skulle starte \'ar 
det ingen fra Arbeiderpartiet i 
panelet 

Vi ble gjort oppmerksom 
på at bystyrerepresentant for 
Arbeiderpartiet, John T. 'lJus
lia, salt blant tilhorerne. På 
oppfordring takket hanja lil å 
representere partiet i panelet. 

Vi gil' hOlwor til Tjuslia. 

Samtidig fremsto det som om 
Arbeiderpartiet ikke hadde 
prioritert folkernotet, da det 
var tydelig at deltakelsen var 
dårlig planlagt. 

Flere av tilhorerne bemerket 
også fraværet U\' ledende Arbei
del'parti-poli tikere. 

Vi vil gjerne rose spesielt 
Fremskrittspartiet og Kriste
lig Folkeparti, som begge stilte 
mannsterke på folkemotet. 
Senterpartiet val' representert 
ved sin gruppeleder. 

Hoyre og Venstre stilte også 
med Il\'er sin representant. So
sialistisk Venstreparti, som på 
nasjonalt plan både har kunn
skapsministerell og minister 
for forskning og hoyel'e utdan
ning, var ikke representert. 

På folkemotet kunne Frem
skrittspartiet fortelle at flertal
let i bystyret har latt Stuenes 
skole fålle ut av kommunens 
handhngsprogram fal' 2008 til 
2011. 

Det kom også frem at by
styret i hosl gikk med på å ta 
to millioner som var salt av til 
Stuenes skole og o\'erfore de til 
utvidelsen av Nedeneshallen. 

Vi minner om at bystyrets 
flertallskonstellasjon består av 
partiene Ap, KrF, V og Sp. 

Oppvekstforumet for Saltrød 
og Eydehavn er skuffet O\'el' 
flertallskonstellasjonen og i 
særdeleshetAl'beiderpal'tiet. 
Valgkretsene Saltrod og Eyde
havll har tradisjonell vært blant 

de aller beste valgkretsene til 
Arbeiderpm'tiel. 

Her har Arbeiderpartiet 
mange av sine mest trofaste 
kjernevelgere. Når vi gang på 
gang opplever al Arbeiderpar
tiet ikke prioriterer Stuenes, 
foler vi at de har sviktet sine 
egne. 

Oppvekstforumet gjentar 
1;:rU\'et som ble fl'emsatt på fol
kemotet. 

I bUdsjettet for 2010 må det 
bevilges penger både til straks
tiltak, prosjektering og igang
setting av byggearbeider pa 
Stuenes. 

Den ene millionen til Stu
enes for 2010, som vi kunne 
lese om i Agderposten torsdag 
29. oktober, oppfatter vi som 
en fornærmelse. 

Det virker som om bystyret 
ikke haroppfåuet alvoret i 
situasjonen. Må del dagboter 
eller stenging til fol' at noe skal 
skje? 

Ordføreren har takket ja til å 
komme på mole på Stuenes i 
november. 

Vi håper at det kan bli slal'~ 
ten på e.n konstruktiv 

Tonje F. Brehlik 
leder av SeOpp, opp· 

vekstforum for 
Saltrød og Eydehavn 


