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STATSBUDSJETT 2010 - INNSPILL FRA NORSK TJENESTEMANNSLAG 
 
 
Norsk Tjenestemannslag (NTL) har i år valgt å sende et mer utfyllende brev der vi tar opp flere 
tema. Vi håper dette kan være nyttige innspill i departementets arbeid med neste års 
statsbudsjett. 
 
Språkrådet 
Språksituasjonen i verden preges av at noen få språk dominerer, og at mindre språk trues eller 
dør ut. Internasjonalt fører omfattende migrasjoner, politisk deregulering og oppbygging av nye 
internasjonale strukturer, økonomiske omlegginger, utbredelsen av Internett og annen 
språkbasert teknologi til økt utbredelse av engelsk på den ene side og eskalerende språkdød på 
den annen side. Også norsk språk er på begynnelsen av totusentallet kommet i en langt mer 
utsatt posisjon enn tidligere. Samtidig har Norge et ansvar for minoritetsspråkene i Norge. 
 
Tiltak for tegnspråk og andre språk enn norsk 
Språkrådet har i i tråd med St. meld nr. 35 (2007-2008) Mål og mening fått et utvidet 
ansvarsområde også for andre språk enn norsk. I 2010 gir dette behov for en rådgiverstilling i 
tegnspråk og en rådgiverstilling i andre språk enn norsk. I tillegg er det behov for å styrke 
innsatsen knyttet til bl.a. samisk og kvensk, bl.a. når det gjelder stedsnavn på disse språkene. 
 
Revisjon av nynorsknormen 
En kommisjon for revisjon av nynorsknormen vil bli satt ned i siste del av 2009. Dette vil kreve 
økte ressurser i 2010. 
 
Holdningskampanje om norsk språk 
Som en oppfølging av språkmeldingen ønsker Språkrådet å sette i gang en holdningskampanje 
for å øke språkbevisstheten i befolkningen. Dette krever satsing ut over ordinære 
budjsettrammer. 
 
 
Fagspråk og terminologi 
Språkrådet skal fungere som et nasjonalt samordningsorgan for utvikling av fagspråk. Dette 
feltet styrkes i 2009, men det er behov for ytterligere styrking i 2010. 

 
 



 
 

 
 
NTL ønsker lykke til med arbeidet med budsjettet. Ved behov står vi gjerne til tjeneste med mer 
informasjon/dokumentasjon. 
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