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Klare lover for innbyggerne – invitasjon til et utviklingsprosjekt 

 Det er tidligere besluttet at departementene skal arbeide systematisk for at språket i 

lover og forskrifter som er viktige for innbyggerne, skal bli klarere. I første omgang 

skal vi ta for oss inntil fem lover. Målet er å finne fram til en arbeidsform i 

lovutviklingsprosessen som bidrar til at nye lover og forskrifter og lover og forskrifter 

under revisjon, blir klare og presise. FAD, JD v/Lovavdelingen og KUD samarbeider 

om prosjektet med bistand fra Difi og Språkrådet.  
 

Med dette brevet inviterer vi departementene til å melde inn lover til prosjektet. 

Forskrifter blir ikke inkludert i denne første runden. 
 

Lovene som skal være med i prosjektet, skal oppfylle følgende tre kriterier: 

 Oppstart for arbeidet i løpet av 2013 og 2014 

 Loven er viktig for innbyggerne   

 Loven berører mange  
 

Når dere melder inn lover, ber vi dere om å beskrive kort: 

- hvorvidt loven oppfyller de tre kriteriene over  

- hvilken lov det gjelder (revisjon av hele loven, deler av loven eller ny lov)  

- planlagt oppstart for arbeidet 

- planlagt avslutning for arbeidet – dersom det er bestemt 

- om andre skal involveres (frivillige organisasjoner, andre myndigheter osv.) 

- annet som er nyttig å kjenne til for å vurdere om loven er egnet i prosjektet 
 

Ansvarlige departementer skal involveres tett før vi beslutter hvilke lover som får være 

en del av prosjektet. Vi vil også be om innspill til aktuelle lover fra kompetansemiljøer 

utenfor departementene. Etter at lovene er valgt ut, vil vi ha et møte med de berørte 

departementene der vi sammen blir enige om hvordan arbeidet skal legges opp. 

 

Beskrivelsen av aktuelle lover sendes til FAD v/Kaja Falck-Ytter innen 11.november.  



Side 2 

Hvilke muligheter gir prosjektet for de departementene som blir med? 

På kort sikt vil departementene ende opp med en klar og presis lov, til fordel for 

forvaltningen og innbyggerne. På lengre sikt vil departementene få metodekunnskap, 

språkkompetanse og prosesserfaring som vil effektivisere og profesjonalisere senere 

lovutviklingsarbeid. Erfaring viser at det å sette sammen juridisk og språkfaglig 

kompetanse bidrar til at lovene blir både faglig presise og mer forståelige. Sverige, 

Finland og Tyskland arbeider slik allerede. BLD har også erfaring med såkalte 

”språkverksteder” i lovarbeidet.  
 

Dere vil få tilbud om ulike former for støtte: 

 Språkrådet stiller med språkfaglig kompetanse. 

 Lovavdelingen vil bistå i utformingen av lovene tidlig i prosessen - i tillegg til den 

faste lovtekniske gjennomgangen i sluttfasen. 

 Difi vil gi bistand på prosess og organisering. 

 FAD vil bistå med midler etter behov. 

Ansvaret for resultatet vil på vanlig måte ligge hos departementet som eier loven. 
  

Å delta i dette utviklingsprosjektet vil gi tilgang til eksterne ressurser. Samtidig må 

departementene regne med noe mer tidsbruk enn hva som ellers er normalt i lovarbeid. 

Hypotesen er at en klar lov gir gevinster i form av færre henvendelser til det offentlige, 

færre tvister og flere riktige vedtak. Erfaringer fra prosjektet ”Klart språk i staten” viser 

at uklart språk i loven forplanter seg til andre tekster som brev, skjemaer, nettsider og 

veiledninger. Dersom vi gjør lovteksten klarere, vil tekster som bygger på loven, også 

bli klarere. Arbeidet med de utvalgte lovene skal dokumenteres og evalueres slik at 

gevinstene blir beskrevet.  
 

Klart lovspråk – hva viser undersøkelser om dette temaet? 

En representativ undersøkelse gjennomført i 2011 viste at 54 prosent av innbyggerne 

hadde lest en lov eller forskrift det siste året. 40 prosent av dem syntes det var vanskelig 

å forstå innholdet. Undersøkelsen viste også at innbyggerne leser lover selv, og 90 

prosent mente at det offentlige kunne ha spart tid og penger dersom lovene var klarere. 

Andre undersøkelser viser at mange saksbehandlere i offentlige organer har problemer 

med å forstå innholdet i lover de forvalter. Ifølge Sivilombudsmannen er det ikke 

uvanlig at det fattes feil vedtak fordi lovene er uklart formulert.  
 

Ta gjerne kontakt med Kaja Falck-Ytter (FAD) 22 24 44 78/kfy@fad.dep.no, Cæcilie Riis 

(FAD) 22 24 48 15/cri@fad.dep.no, eller Sissel C. Motzfeldt (Difi) 22 45 11 68/ 

sissel.motzfeldt@difi.no om dere har spørsmål. Vi stiller også gjerne opp i interne møter 

hos dere dersom dere ønsker mer informasjon.  
 

Vi ser fram til å høre fra dere innen 11. november. På vegne av prosjektet Klart 

lovspråk i JD, KUD og FAD,  

 

Cæcilie Riis (e.f.) 

avdelingsdirektør Kaja Falck-Ytter 

 rådgiver 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer. 
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