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Protokoll fra styremøte 7. april 2022  
   
 

Til stede: Erik Ulfsby, Lodve Solholm, Eli Bjørhusdal, Terje Lohndal, Kjetil Gundersen, 
Hilde Sollid (vara), Hege Myklebust (vara) og Torunn Reksten (vara) 

Fra Språkrådet: Åse Wetås (direktør) og Åsa Kaldhussæter (styresekretær) 

Møtested: Voksenåsen hotell 

Møtetid:     13:00–15:00  

Møteleder:  Ulfsby 

Referent:  Kaldhussæter 

 

Et samlet styre møttes til middag på Voksenåsen hotell onsdag 6. april. I forkant av styremøtet 
7. april var det et seminar med diskusjonssaker: 

08.30–09.30 Møte med fagrådslederne på Teams: Marita Kristiansen fra fagrådet for fagspråk 
og språk i samfunn og høyere utdanning, Leiv Inge Aa fra fagrådet for normering 
og språkobservasjon, Ivar Berg fra fagrådet for stedsnavn, og Randi Solheim og 
Thom Jambak fra fagrådet for skole og offentlig forvaltning.  

Innledning til diskusjon ved fagrådssekretær og fungerende seksjonssjef 
Marianne Aasgaard. 

09.45–10.45 Drøftingssak 1: Hvordan kan vi få utvikla grunnleggende språklig infrastruktur 
som kan gjøre det mulig å sikre norsk som samfunnsbærende språk? Innledning 
til diskusjon v/seksjonssjef Daniel Ims. 

 
11.00–12.00 Drøftingssak 2: Hvordan skal Språkrådet prioritere ressursene sine og ha en god 

dialog med overordna departement om strategisk gode valg av innsatsområde og 
ressursbruk? Innledning til diskusjon v/ direktør Åse Wetås.  

 

 

Sakliste 
Konstituering   
S 19/22 Godkjenning av innkalling og sakliste, habilitet   
S 20/22 Godkjenning av protokoll frå styremøtet 21. februar 2022  
   
Informasjonssaker   
S 21/22 Orienteringssaker v/ direktøren   
S 22/22 Fra fagråda  
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S 23/22 Høringer  
S 24/22 Mediesaker   
S 25/22 Forskrifter til språklova - prosess  
S 26/22 Mønsterpraksis  
S 27/22 Regnskap og økonomisk situasjon per 28. februar   
  
Vedtakssaker   
S 28/22 Program for styrets todagersmøte i september   
  
Drøftingssaker   
S 29/22 Resultatmål 2023. Innspill til KUD   
S 30/22 Revisjonsprosjektet for ordbøkene – kort- og langsiktige mål – utgår  
S 31/22 Eventuelt   
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Konstituering 
S 19/22 Godkjenning av innkalling og sakliste, habilitet 

Sakspapir: Saklista 7. april 2022 

Vedtak: Innkallingen og saklista godkjennes.  

 

S 20/22 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 21. februar 2022 

Sakspapir: Utkast til protokoll fra styremøtet 21. februar 2022 

Vedtak: Styret godkjenner protokollen. 

 

Informasjonssaker 
S 21/22 Direktørens orientering 

Sakspapir:  Ingen 

Orienteringssaker:  

 Siden sist har Språkrådet lyst ut fire stillinger – to faste og to midlertidige. Den ene faste 
stillingen og to vikariater er på språkfeltet, og den andre faste stillingen er administrativ. 
Det blir ansettelser i de tre fagstillingene, mens den administrative må lyses ut på nytt 
nærmere sommeren. 
 

 Sykefraværet (5,4 %) er lavere enn for tilsvarende periode i fjor (6,3 %). Språkrådet har 
ikke vært spesielt hardt ramma av koronarelatert fravær. 
 

 Språkrådet har levert rapport til EU-prosjektet European Language Equality. Rapporten er 
en oppsummering av stoda for norsk språkteknologi.  

 
 Det er stor etterspørsel etter innføring i, og rådgivning om, språklova. Mye kapasitet går 

med til dette.  
 

 Det er forsinkelser i arbeidet med revisjonsprosjektet for ordbøkene, og UiB signaliserer 
at prosjektet vil trenge forlenging av prosjektperioden.  

 
 Språkrådet får midler fra KUD til å utrede hvordan det kan etableres et miljø som sikrer 

stabile leveranser av anvendt forskning i norsk språk og utdanning av fagpersoner, særlig 
på felta leksikografi, stedsnavn og terminologi.  
 

 Kjerulf-utvalget leverte ved månedsskiftet en NOU om akademisk ytringsfrihet. 
Språkrådet bidrog med innspill til rapporten, og utvalget har brukt innspillene godt.  
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 Språkrådet signerte tidlig i april en samarbeidsavtale med Norsk elektroteknisk komite. 

NEK har terminologiansvar på viktige samfunnsfelt med stor betydning for god 
beredskap. Målet er å få mer av terminologien i norsk versjon og tilgjengelig gjennom 
termportalen.  

 
 

S 22/22 Fra fagråda  

Sakspapir: Notat fra fagrådssekretærene 

Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering. 

 

S 23/22 Høringer 

Sakspapir: Lenke til Språkrådets høringsside 

Språkrådet har levert høringssvar til revisjon av NRK-plakaten, Bergen kommunes språkpolitiske 
plan og en høring fra Direktoratet for e-helse om prinsipp for kobling mellom Helse-Norge og 
andre løsninger i merkedet.  
 
Fristen for Språkrådets høring om rettskrivningsendringer har gått ut, og sekretaritatet går nå 
gjennom høringsuttalelsene. 
 
Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering. 

 

S 24/22 Mediesaker 

Sakspapirer:  Notat fra kommunikasjonsseksjonen 

Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering. 

 

S 25/22 Forskrifter til språklova 

Sakspapir: Notat fra direktøren 

Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering. 

 

S 26/22 Mønsterpraksis (Språklovsprosjektet) 

Sakspapir: Notat fra seksjonssjef Margrethe Kvarenes 

Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering. 
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S 27/22 Regnskap og økonomisk situasjon per 28. februar 2022 

Sakspapirer: Notat fra stabssjefen og regnskap per 28. februar 2022 

Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering. 

 

Vedtakssaker  

S 28/22 Program for styrets todagersmøte i september   

Sakspapirer: Notat fra direktøren 

Vedtak: Styret ber direktøren planlegge videre i tråd med diskusjonene i møtet. Ny 
tidsramme for todagersmøtet er 20.–22. september. 

 

S 29/22        Resultatmål 2023 – innspill til KUD   

Sakspapirer:  Notat fra direktøren, Språkrådets målstruktur for 2022 og budsjettsøknad for 
2023 

Vedtak:  Styret ønsker å ta opp spørsmålet om langsiktige rammebetingelser for 
Språkrådet nærmere med politisk ledelse i KUD, før Språkrådet spiller inn forslag 
til endringer i målstruktur 2023 til departementet. 

 

Drøftingssaker 
S 30/22 Revisjonsprosjektet for ordbøkene – kort- og langsiktige mål – utgår  

S 31/22 Eventuelt 

Ingen saker til eventuelt. 

 

Godkjenning 
 

Protokoll fra møtet 7. april 2022 er godkjent 16. juni 2022 

 

Erik Ulfsby 

 

Lodve Solholm Eli Bjørhusdal  Kjetil Gundersen  Terje Lohndal   

 


