
Klart plan- og byggespråk
– tekstarbeid som opplæring og motivasjon



Om oss
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Plan- og bygningsetaten

• har rundt 450 ansatte

• jobber blant annet med arealplanlegging og plan-

og byggesaksbehandling

• fatter over 20 000 vedtak i året

• sender ut rundt 50 000 brev hvert år





Klart plan- og byggespråk
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Prosjektet består av

fire hovedtiltak:

• kartlegging

• språkprofil

• kurs og motivasjon

• tekstrevisjon



Hva mente brukerne?
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• «Kan få hjerteproblemer av et sånt brev.»

• «Hensikten må jo være å hjelpe folk til å handle rett.»

• «Det er mye kjefting før man kommer til den viktige 

informasjonen.»

• «Alt er sett fra plan- og bygningsetatens ståsted, og 

ikke tilpasset meg.»

• «De kan spare seg pekefingeren.»







Kurs og 

motivasjon 
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Tekstrevisjon – utgangspunktet 
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• Hvordan bør vi organisere arbeidet, og hvordan bør vi 

jobbe, for å komme gjennom flest mulig tekster og 

sikre god kvalitet?

• Hvordan bør vi organisere arbeidet, og hvordan bør vi 

jobbe, for å heve språkkompetansen og endre 

skrivekultur?



Organisering 
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• Vi startet med én arbeidsgruppe sammensatt av 

relevante fagpersoner, jurist og språkmedarbeider.

• Vi prioriterte tekster som ble lest av mange, og som 

henvendte seg til privatpersoner.



Metode
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1. Arbeidsgruppa kartlegger tekstens mål, 

målgruppe og juridiske rammeverk. 

2. Prosjektleder/fagperson lager førsteutkast.

3. Arbeidsgruppa jobber sammen om å lage 

andreutkast.

4. Vi avklarer faglige/juridiske problemstillinger 

med aktuelle fagpersoner.

5. Arbeidsgruppa ferdigstiller teksten.

6. Tekstene godkjennes av prosesseier. 



Våre erfaringer
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• Det er dumt å starte med de vanskeligste tekstene.

• Tekstarbeid er mer tidkrevende enn man tror.

• Å ha én arbeidsgruppe fungerer bra internt, men vi 

ekskluderer andre medarbeidere.



Tekstrevisjon – i dag

• Vi har ti skrivegrupper som jobber med egne tekster. 

• Tekstarbeidet fungerer som opplæring og motivasjon.

• Er selve arbeidsprosessen nøkkelen til å endre 

skrivekultur?





Klart språk?
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Før:

Konklusjon

Under henvisning til det som for øvrig er anført under 

respektive avsnitt, finner Plan- og bygningsetaten at det 

omsøkte tiltaket tilfredsstiller plan- og bygningslovens 

bestemmelser, og kan godkjennes. 

Nå:

Konklusjon

Byggeprosjektet er i samsvar med plan- og 

bygningsloven, og vi godkjenner søknaden.
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Hva mente brukerne?
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• «De nye brevene er mye mer informative og viser 

høyere servicegrad.»

• «Det er 50 års forskjell mellom de to brevene.»

• «Nå føler jeg at jeg fikk svar på det jeg spurte om.»

• «Når dere bruker «vi» og «du», blir vi mer likeverdige 

parter. Da samarbeider vi. Hvis det bare står «etaten», 

blir jeg en liten «fille-du».»

• «Dette er veien å gå.»



Fem tips
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• Ha en gjennomtenkt plan, men ikke vær for opptatt av å 

følge den. Følg isteden opp alle initiativer.

• Se arbeidsprosessen som et mål i seg selv.

• Start med de enkleste tekstene.

• Lytt til brukerne.

• Jobb etter prinsippet «mye bedre er best», ikke «bare 

det beste er godt nok».



Takk for meg!


