
KLARSPRÅK I ROGALAND
Kommunalt informasjonsforum Rogaland  

i samarbeid med DIFI inviterer til inspirasjonsdag om 

Haugesund 3. mai
Sandnes 4. mai

klokka 10.00-14.00
Klart språk
bidrar til blant annet å

• effektivisere forvaltningen
• styrke demokratet
• øke kommunens legitimitet
• bedre vårt omdømme

Klart språk i staten
har gjennom flere år bidratt til å bedre språket i statlige virksomheter.

Klart språk i Rogaland
er et initiativ for å bringe det vellykkede og viktige arbeidet ut i kommunene våre. Vi vet det er mange 
som er opptatt av språk, men det er ikke alltid at kommunale brev, nettsider, skjemaer, annonser eller 
brosjyremateriell gir et tydelig signal om det. 
Rogaland har vært så heldig å få være «pilot»: Vi er det første fylket i landet som sammen med kom-
munene drar i gang et språkprosjekt. Derfor har DIFI tatt på seg det økonomiske ansvaret når vi arran-
gerer to konferanser om klart språk for kommunene i fylket. 

Konferansene er starten
på et språkprosjekt som medlemmene i Kommunalt informasjonsforum Rogaland ønsker å få kommu-
nene med på. På fylkesnivå vil det bli utviklet mal til en språkveileder, som hjelp til kommunene til å 
lage sin egen.



I Haugesund 3. mai
• møtes vi på Hemmingstad kultursenter

I Sandnes 4. mai
• er møteplassen Sandnes kompetansesenter, Langgt. 54

Program
• Velkommen til inspirasjonsdag v/ KiR 
• Hvordan organisere et klarspråkprosjekt i kommunen v/ Sissel Motzfeldt, DIFI. 
• Presentasjon av Stavanger kommunes språkprofil v/ Kristin Høie Walstad. 
• Lunsj 
• Workshop
• Veien videre v/ KiR

På hver av konferansene
har vi plass til ca. 50 personer. Det betyr at vi har begrenset plass. Hver kommune får i utgangs-
punktet stille med inntil fem personer. Skulle det, mot formodning, bli plasser til overs, vil de bli 
fordelt på de som setter seg på venteliste.

Vi oppfordrer spesielt
• rådmenn
• ledere
• informasjons-/kommunikasjonsansvarlige
• andre ansatte som jobber med å gjøre språk og saksbehandling bedre

til å delta, slik at vi kan få god forankring og oppfølging i kommunene etter konferansene. 

Påmelding
• innen 16. april til kristin.d.holthe@fmro.no
• oppgi: navn, funksjon, kommune
• deltakere ut over de fem første blir satt på venteliste for ledig plass
• konferansene er støttet av DIFI og deltakelse er derfor gratis. 

Bli med i KIR!
Kommunalt informasjonsforum Rogaland er et nettverk av informasjonsfolk i kommunene. Fore-
løpig er 16 kommuner med i samarbeidet - vi vil gjerne ha med alle. Det koster ikke annet enn 
egne utgifter i forbindelse med samlingene, som vi har to ganger i året på varierende steder i 
Rogaland. 
Gjennom KIR får en anledning til å treffe kommunalt ansatte som jobber med kommunikasjon - og 
en har et nettverk en kan spille på både i «fredstid» og i krise. 
Det kreves ikke annet for å bli medlem enn en e-post eller telefon til kommunikasjonssjef hos  
Fylkesmannen, Kristin Dybdal Holthe som treffes på kristin.d.holthe@fmro.no eller 915 28 438.


