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Innspill til språket i rundskrivene 
 
Arkitekst har gått gjennom tre rundskriv for å vurdere språket og strukturen: Er rundskrivene i tråd 
med språkprofilen og statens satsing på klart språk? Hva fungerer godt, og hva kan eventuelt bli 
bedre? I dette notatet presenterer vi våre vurderinger og innspill slik at FSK kan vurdere å ta dem 
med seg i utviklingen av nye rundskriv.  
 

Kort om hovedinntrykket 

De tre rundskrivene vi har sett på, er ulike i form, lengde og språkføring, og i tillegg til dette notatet 

har vi gitt konkrete innspill til hvordan hvert av disse rundskrivene kan bli tydeligere og klarere. Felles 

for alle de tre rundskrivene er likevel at de kan bli enklere å bruke som oppslagsverk. Rundskriv er en 

type tekster som ikke bare skal leses én gang, men som saksbehandlere og andre skal bruke som et 

oppslagsverk i jakten på konkret informasjon i en konkret arbeidssituasjon. Strukturen i rundskrivene 

bør derfor legge til rette for dette i enda større grad enn i dag.  

Det er særlig dette bruksaspektet ved rundskrivene vi tror det er viktig å ta med seg i arbeidet 

framover: Hvordan kan rundskrivene bli tydelige og enkle å finne fram i, slik at de oppleves som 

nyttige av dem som skal bruke dem? I noen tilfeller er det nødvendig å luke bort informasjon som 

strengt tatt ikke trenger å være med i rundskrivet, men vel så viktig er det å merke de ulike delene av 

informasjonen med tydeligere mellomtitler som gjør det enkelt å se hva man finner hvor. I tillegg kan 

språket enkelte steder bli klarere. Videre i notatet kommer vi nærmere inn på konkrete tips til 

hvordan dette kan gjøres.  

 

Hvordan gjøre rundskrivene enkle å finne fram i?  

Her kommer vi nærmere inn på noen konkrete tips til hvordan rundskrivene kan bli enkle å bruke 

som et oppslagsverk.  

 

Bruk mellomtitler som inneholder nyttig informasjon og sentrale stikkord 

Et av de viktigste grepene vil være å bruke flere informative mellomtitler som gjør det enkelt å finne 

fram til det man leter etter. På denne måten vil innholdsfortegnelsen bli en tydelig oversikt over 

hvilken informasjon man kan finne i rundskrivet. Mellomtitlene bør så langt det er mulig, inneholde 

stikkord (triggerord) som sier mye om hva man finner informasjon om i det aktuelle avsnittet, og 

eventuelt også hvem denne informasjonen er relevant for. Det er ofte nyttig å bruke 

spørsmålsformuleringer eller fullstendige setninger som får fram hvem som skal gjøre hva. 

 

Eksempler på informative mellomtitler som gjør det enkelt å finne fram i rundskrivet 

Hvem har ansvar for å informere om meldeplikten? 

Hvilke opplysninger omfattes av taushetsplikten? 

Hvilken informasjon skal søkeren få? 

Politiets ansvar i verifiseringsprosessen 
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Saksbehandlere skal sende all relevant informasjon til Landinfo 

Saksbehandleren må anonymisere visse opplysninger 

Opplysninger om DUF-nummer omfattes som regel ikke av taushetsplikten 

Rundskrivet regulerer ikke taushetsplikten for ansatte i kommunale og private asylmottak 

 

Eksempel på mellomtitler som får fram ansvarsfordeling  

3 Hvem har ansvar for hva i verifiseringsprosessen? 
3.1 Landinfo 
3.2 Politiet 
3.3 Utlendingsdirektoratet 
3.4 Utenriksdepartementet/utenriksstasjonene 
 

 

Bruk gjerne punktlister 

I en del tilfeller gir punktlister bedre oversikt enn fortløpende tekst. Det gjelder særlig når det er 

snakk om en oppramsing av eksempler, underpunkter eller lignende, eller en sjekkliste eller 

”bruksanvisning” i regelverk og praksis. Å bruke punktlister for å skape oversiktlig innhold er i tråd 

med språkprofilen. 

Eksempler der punktlister fungerer godt 

 

Dette rundskrivet gir retningslinjer om  

 når en sak skal sendes til verifisering 

 ansvarsfordelingen i verifiseringssaker 

 hvilke rutiner som skal følges i verifiseringssaker 

 sentrale kriterier i verifiseringsarbeidet 
 
 
Følgende personopplysninger skal som hovedregel ikke regnes som opplysninger om 
”personlige forhold”: 

 fødested 

 fødselsdato 

 personnummer 

 statsborgerskap 

 sivilstand 

 yrke 

 bosted 

 arbeidssted 
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Følgende kriterier må være oppfylt for at UDI skal sende en sak til verifisering: 

 Resultatet av verifiseringen må kunne få en avgjørende betydning for utfallet av saken. 
Øvrige vilkår for å få en tillatelse må derfor være oppfylt.  

 Det må foreligge berettiget tvil om de oppgitte saksopplysningene. Unntak kan gjøres i 
saker der UDI mener at det foreligger andre tungtveiende hensyn.  

 Det må i utgangspunktet være mulig å verifisere dokumentene/saksopplysningene. Det 
forutsetter at dokumentsituasjonen i det gjeldende landet er slik at det vil være mulig å 
verifisere ektheten av dokumentet, og/eller at det vil være mulig å verifisere 
dokumentets notoritet. 
 

 

Få tydelig fram hva som er hensikten med rundskrivet, og hvem rundskrivet angår  

I innledningen bør det komme tydelig fram hva som er poenget med rundskrivet, hva det inneholder, 

og hvem det gjelder for.  

Eksempel på formulering som får hensikten og målgruppen tydelig fram  

Hensikten med dette dokumentet er å gi noen felles retningslinjer for verifiseringen av 

dokumenter og opplysninger i utlendingssaker. […] Disse retningslinjene gjelder for UDI og 

norske utenriksstasjoner. 

 

Luk ut generell informasjon som strengt tatt ikke trenger å være med i rundskrivet  

Rundskrivene kan fort få mer preg av en nyansert og omfattende lærebok-innføring i et emne enn av 

tydelige retningslinjer. Språklig og kommunikativt fungerer rundskrivet dårlig hvis den viktigste 

informasjonen (selve retningslinjen/instruksen) drukner i bakgrunnsinformasjon eller generell 

informasjon som allerede bør være kjent for leseren.  

Å vurdere hvilken informasjon som bør med og ikke, griper inn i mye mer enn det rent språklige. Vi 

kommer derfor ikke inn på konkrete anbefalinger for hva som bør med av innhold og ikke, men 

presiserer at nytteverdien for målgruppen alltid bør være en rettesnor når dere skal vurdere hvilket 

innhold som bør med i et rundskriv og ikke.  

 

Hvordan kan språket bli klart og tydelig? 

 

Bruk aktive formuleringer når det er mulig, og passive formuleringer når det trengs 

I alle de tre rundskrivene vi har sett på, er det mange passive formuleringer, og det ser ut til å være 

gode grunner til det. Rundskrivene beskriver ofte rutiner som i ett tilfelle skal utføres av én aktør, og i 

et annet tilfelle av en annen. Derfor vil det i en del tilfeller kunne bli både forvirrende og direkte feil 

med en aktiv formulering. Vi har også funnet en del eksempler på passive formuleringer der det som 

skal gjøres, er i fokus, ikke hvem som skal gjøre det. I mange slike tilfeller vil det også være ok å bruke 
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passiv. Å bruke passive formuleringer i disse tilfellene er i tråd med språkprofilen, som åpner for at 

det finnes situasjoner der passiv er det beste alternativet.  

Eksempler der det er ok å bruke passiv 

Adressene i utlendingsdatabasen (UDB) oppdateres automatisk ved datautveksling fra 

folkeregisteret. 

Det betyr at forvaltningen kan bruke disse opplysningene når saken skal forberedes eller 

avgjøres, når avgjørelsen skal gjennomføres, og når avgjørelsen skal følges opp og kontrolleres. 

Som en hovedregel bør det sendes ut kopier av dokumentene som skal til verifisering. Et tap av 

dokumenter kan få store konsekvenser fordi disse kan være uerstattelige for søkeren. 

Originaldokumenter kan unntaksvis sendes ut i tilfeller der disse er helt nødvendige for å få 

gjennomført verifiseringen. 

 

Men vi har også funnet eksempler på unødvendig bruk av passiv, og det er gode grunner til å velge 

aktive formuleringer der det er mulig. For mye unødvendig bruk av passiv kan gjøre teksten tyngre å 

lese. Når vi vet hvem som skal utføre en handling, bør vi derfor skrive det. 

Eksempler der en aktiv formulering gjør språket klarere 

Konkret innebærer det at personer som jobber i forvaltningen […] lukker PC-skjermen når 

kontoret forlates.  

 Konkret innebærer det at personer som jobber i forvaltningen […] lukker PC-skjermen 

når de forlater kontoret. 

 

En beslutning om å foreta en språktest av en søker skal tas av enhetsleder. 

 Enhetslederen er den som skal avgjøre om en slik språktest skal gjennomføres eller 

ikke.  

 

Særregler om taushetsplikt i politiloven og straffeprosessloven omtales ikke i dette rundskrivet. 

 Dette rundskrivet tar ikke for seg særregler om taushetsplikt i politiloven og 

straffeprosessloven. 

 

Bruk tredjepersonsformuleringer der det blir tydeligst  

Vi har ikke funnet eksempler på at rundskrivene henvender seg direkte til leseren ved å bruke du 

eller dere. Vi har likevel vurdert om dette kunne være en mulighet, både fordi UDIs språkprofil sier at 

teksten skal henvende seg direkte til den vi skriver til, og fordi det ofte er slik at 

retningslinjer/instrukser generelt kan ha en slik form (du skal …, som saksbehandler må du sørge for 

at …, send dokumentet i to eksemplarer … osv.).   
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Selv om slik direkte henvendelse kan fungere noen steder i rundskrivene, konkluderer vi likevel med 

at vi i rundskrivene i hovedsak må gjøre et unntak fra denne retningslinjen i språkprofilen. 

Rundskrivene har ofte flere målgrupper, og det sier seg ikke alltid selv hvem det er som skal utføre de 

ulike oppgavene som beskrives, i enhver situasjon. Det blir derfor tydeligere å bruke såkalte 

tredjepersonsformuleringer (politiet, Landinfo, UD, utenriksstasjonen, enhetsleder osv.) enn å bruke 

du eller dere.  

Eksempler på tredjepersonsformuleringer som fungerer greit 

Når politiet mottar slike flyttemeldinger, skal de registrere den nye adressen i Datasystem for 

utlendings- og flyktningesaker (DUF) og oppdatere til-og-fra-dato for adresseendringen. 

For å sikre at utlendinger melder flytting, må politiet, utenriksstasjonene og Sysselmannen på 

Svalbard informere om meldeplikten når de mottar søknad om oppholdstillatelse, fornyet 

oppholdstillatelse eller permanent oppholdstillatelse.  

Utlendingsforvaltningen må også vurdere om det kan opplyses om hva slags oppholdstillatelse 

som er gitt. De som arbeider med saken, må vurdere hva slags tillatelse det er snakk om, hvem 

som ringer, eller hvem som ber om opplysningene, hva opplysningene skal brukes til, med 

videre. Det er for eksempel uproblematisk å opplyse til en arbeidsgiver hvilken type arbeid det 

er gitt tillatelse til. Det samme gjelder hvis en utdanningsinstitusjon ønsker å vite om en 

student har en studietillatelse.  

Det er opp til de ulike enhetene i UDI å vurdere om det skal gjøres unntak fra 

opplysningsplikten, for eksempel for bestemte sakstyper. 

 

Unngå å starte en setning med en lovhenvisning 

Språkprofilen inneholder en retningslinje om at setninger ikke skal starte med en lovhenvisning. 

Denne retningslinjen er ikke alltid fulgt i rundskrivene, og det gjør at mange setninger blir det vi kaller 

framtunge og tunge å lese. Derfor anbefaler vi i større grad å følge denne retningslinjen i 

språkprofilen ved å sette regelhenvisningen til slutt i setningene. 

Eksempler på formuleringer der regelhenvisningen kommer til slutt i setningen 

Politiet vurderer om det skal gjennomføres en språktest og en analyse av denne før saken 

sendes til UDI, jf. RS 2010-146 punkt 6.1. 

Saksbehandleren må i utgangspunktet anonymisere opplysninger om tredjepersoner i 

verifiseringsrapporten før rapporten sendes ut, jf. forvaltningsloven § 19 andre ledd bokstav b. 
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