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Språkpolicy for NAV 
 

 

1. Hva språkpolicyen omfatter 
 

Språkpolicyen gjelder for all skriftlig, brukerrettet kommunikasjon på nett og papir. Den 

omfatter 

 

 alt innhold på nav.no 

 brosjyrer, foldere og plakater 

 skjema og blanketter 

 vedtaksbrev 

 informasjonsbrev 

 informasjonskampanjer 

 flatskjermer i publikumsmottak 

 messemateriell 

 annonser 

 

Språkpolicyen omfatter tekster på bokmål og nynorsk, og oversettelser til samisk og 

fremmedspråk. Den gjelder ikke for særskilt tilrettelagt informasjon for målgrupper med 

spesielle behov, for eksempel døve, blinde eller analfabeter. 

 

2. Mål 
 

All skriftlig kommunikasjon fra NAV til brukerne skal bygge på prinsippene for klarspråk. 

Det vil si at tekstene skal skrives i et klart, begripelig og brukerrettet språk som alle kan 

forstå. Språkpolicyen skal bidra til at NAV når dette målet. 

 

Godt språk gir informerte valg. NAV har 2,8 millioner brukere med ulike forutsetninger for 

å forstå informasjon fra det offentlige. Når vi skriver klart og forståelig, hjelper vi dem til å ta 

informerte og motiverte valg. 

 

Godt språk hindrer rettighetstap. Språket skal være et effektivt kommunikasjonsmiddel 

mellom NAV og brukerne. Det skal ikke være en barriere som forårsaker misforståelser og i 

verste fall fører til at mennesker ikke får brukt rettighetene sine. 

 

Godt språk sparer ressurser. En tung og vanskelig tekst skaper ofte ekstraarbeid i form av 

lengre saksbehandlingstid og unødvendige henvendelser til NAV. En god tekst gjør brukeren 

selvhjulpen og bidrar til at vi sparer tid og ressurser. 

 

Godt språk bygger tillit. Et klart, forståelig språk er med på å bygge tillit til NAV. Godt 

språk bidrar til å styrke NAVs omdømme og bygger opp under organisasjonens visjon og 

verdier. 
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3. Prinsipper 
 

Brukerstyrt 

Språket i NAV er brukerstyrt. Det vil si at det er hensynet til brukerne og hensynet til NAVs 

førstelinje som bestemmer de språklige valgene våre. I den grad det er praktisk og økonomisk 

mulig, skal tekster brukertestes. 

 

Kost/nytte 
Tilfanget av tekster i NAV er enormt. For å sikre at ressursene som brukes på språkområdet 

gir størst mulig effekt, skal NAV prioritere å forbedre, og eventuelt oversette, de tekstene som 

er mest i bruk. 

 

4. Språkpolicyen i praksis 
 

Vi skriver for leseren. Språket i skriftlig kommunikasjon fra NAV skal være tilpasset 

leseren. Dette er like viktig i en kort, meningsbærende lenke på nettet, som i et skjema eller et 

vedtaksbrev. Når det er nødvendig, forklarer vi fagterminologi og vanskelige begreper med 

vanlige ord fra dagligspråket. Dersom en ordning har fått et populært navn som har festet seg i 

dagligtalen, benytter vi dette begrepet sammen med den offisielle betegnelsen (pappaperm og 

fedrekvote er ett eksempel). 

 

De språklige retningslinjene forplikter. De språklige retningslinjene for NAV er et vedlegg 

til språkpolicyen. De bygger på prinsippene for klarspråk
1
 og er det praktiske verktøyet som 

skal hjelpe oss med å realisere ambisjonen om et godt, klart og brukerrettet språk. 

Retningslinjene forplikter alle som skriver tekster rettet mot NAVs brukere. 

 

NAV har ingen regler for valg av sidestilte hovedformer. Den enkelte skribent står fritt til 

å velge innefor sidestilte hovedformer, men valget må gjennomføres konsekvent innenfor én 

og samme tekst. Valget er fritt både på bokmål og nynorsk. 

 

Fagmiljøene eier innholdet – kommunikasjonsmiljøene eier formidlingen. De to 

kommunikasjonsmiljøene i Arbeids- og velferdsdirektoratet – kommunikasjonsstab og 

seksjon for informasjon og kanalvalg – bestemmer hvordan en tekst skal formidles. Hvis disse 

miljøene mener at en tekst er lite forståelig, og dermed i strid med språkpolicyen og de 

språklige retningslinjene, kan de ta initiativ til å endre den. Alle endringer må begrunnes 

overfor fageieren. Godt samarbeid og god dialog mellom kommunikasjonsmiljøene og 

fagmiljøene skal sikre språklig og faglig kvalitet. 

 

Ansvaret for innhold følger fagansvaret. I henhold til offentlig kommunikasjonspolitikk har 

fageier ansvar for å produsere ny tekst. Fageier har også ansvar for å oppdatere og foredle 

eksisterende tekster. Kommunikasjonsmiljøene skal stille krav til den språklige kvaliteten og 

tilby kompetanseoverføring og kompetansebygging. Det er et linjeansvar å sørge for at 

kommunikasjonsmiljøene koples på som språklig ressurs så tidlig som mulig i alle prosjekter 

og programmer som utvikler nye, brukerrettede tjenester og ordninger. 

 

                                                 
1
 Prosjektet ”Klart språk i staten” er et samarbeid mellom Direktoratet for forvaltning og IKT, og Språkrådet. Les 

mer på www.sprakrad.no/klarsprak. 

http://www.sprakrad.no/klarsprak
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På nav.no er faktaark prioritert. Selve hovedteksten som angår brede brukergrupper skal 

være klar, forståelig og brukerrettet. Det relaterte innholdet som omhandler utdypninger av 

hovedregelen eller unntak fra denne, får i større grad preges av juridisk presisjon. 

 

NAV oversetter ikke dårlige tekster. Hvis kommunikasjonsmiljøene mener at en tekst ikke 

holder språklig mål på bokmål, skal den heller ikke omskrives til nynorsk eller oversettes til 

samisk eller fremmedspråk før den er revidert i tråd med språkpolicyen og de språklige 

retningslinjene. Det gjelder også hvis det faglige innholdet i teksten ikke er godt nok. 

 

5. Oversettelser til fremmedspråk 
 

Vi oversetter de tekstene som avlaster NAV mest og som gir størst effekt i form av sparte 

ressurser lokalt. Behovet for nye oversettelser skal kartlegges gjennom regelmessige 

undersøkelser, og kommunikasjonsmiljøene har ansvar for å gjennomføre dem. Det er alltid 

kommunikasjonsmiljøene som fatter den endelige beslutningen om en tekst skal oversettes. 

 

NAVs prioriterte fremmedspråk er engelsk. Oversettelser til andre fremmedspråk enn engelsk 

skal skje etter løpende vurdering i kommunikasjonsmiljøene. 

 

Når det gjelder faktaark på nav.no, oversetter vi som hovedregel kun selve hovedteksten. 

Relatert innhold oversettes ikke, med unntak av de faste tekstene om klageadgang og 

medlemskap i folketrygden.  

 

Oversatte faktaark skal dateres. De skal også utstyres med en tekst som forteller at den norske 

teksten kan være endret etter denne datoen og at det til enhver tid er det norskspråklige 

faktaarket som gjelder. Vi opplyser også om at det finnes tilleggsinformasjon på norsk. 

 

Dersom vi finner et intuitivt navn på en ytelse eller en tjeneste i språket vi oversetter til, 

oversetter vi ordet. Da skriver vi det norske navnet i parentes første gang det brukes.  

 Hvis det ikke er mulig å finne en god og dekkende oversettelse, benytter vi det norske ordet 

også i oversettelsen. Da forklarer vi hva ordningen går ut på første gang begrepet forekommer 

i teksten. 

 

6. NAVs lovpålagte forpliktelser 
 

Nynorsk 

Lov om målbruk i offentlig tjeneste (mållova) fastslår at bokmål og nynorsk er likeverdige 

målformer og likestilte skriftspråk. Det innbærer at sentralt produserte tekster skal foreligge 

på begge målformer og at ingen av de to målformene skal være representert med mindre enn 

25 prosent, verken på nett eller papir. Skjema skal foreligge på begge målformer. 

 

Vi skal 

 ha alle faktaark (hovedteksten) tilgjengelige på bokmål og nynorsk 

 publisere alle skjema på bokmål og nynorsk 

 sørge for at alle brosjyrer foreligger på bokmål og nynorsk 

 arbeide kontinuerlig for å oppfylle kravet til minst 25 prosent nynorsk på nett og i 

periodeiske publikasjoner 
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Samisk 

Sameloven slår fast at samisk og norsk er likeverdige språk. Språkreglene gir den samiske 

befolkningen språklige rettigheter i møte med offentlige organer i de kommunene som inngår 

i det samiske forvaltningsområdet. Ifølge sameloven skal ”Lover og forskrifter av særlig 

interesse for hele eller deler av den samiske befolkningen” oversettes til samisk. Skjemaer 

skal foreligge på både samisk og norsk.  

Prinsippene for oversettelser til samisk er i hovedsak de samme som gjelder for oversettelser 

til fremmedspråk slik de framgår i kapittel 5.  

Dette gjelder spesielt for samisk:  

 

 NAV oversetter til nordsamisk. Nordsamisk er det av de tre samiske språkene som har 

kommet lengst i å utvikle seg som skriftspråk, og det er også nordsamisk som snakkes 

av flest samiske brukere. Majoriteten av de samiske NAV-kontorene ligger i 

nordsamiske kommuner. 

 NAV prioriterer å oversette faktaark på nav.no til samisk. Vi oversetter også 

hovedskjemaet som hører til ytelsen. Andre relaterte skjema oversettes etter nærmere 

vurdering. 

 Vi oversetter de faktaarkene som avlaster NAV mest og som gir størst effekt i form av 

sparte ressurser lokalt. Behovet for nye oversettelser skal kartlegges gjennom 

regelmessige undersøkelser. Kommunikasjonsmiljøene i Arbeids- og 

velferdsdirektoratet har ansvar for kartleggingen i samarbeid med den samiske 

kommunikasjonsrådgiveren i NAV Finnmark,  

 Alle NAVs hovedbrosjyrer skal foreligge i samisk oversettelse. 

 

 

RELATERTE DOKUMENTER OG VERKTØY 

 

Relaterte dokumenter 

 Statens kommunikasjonspolitikk 

 NAVs kommunikasjonsstrategi 

 Lov om målbruk i offentlig teneste (mållova)  

 Lov om Sametinget og andre samiske rettsforhold (sameloven) 

 Handlingsplan for samiske språk 

 Årlige tildelingsbrev   

 Eventuelle andre statlige retningslinjer NAV måtte være forpliktet av.  

 

Verktøy 

 Språklige retningslinjer for NAV  

 


