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Nyheter

Onsdag 25. juli 2012

Sauene er egoistiske dyr
En ny britisk studie viser at
flokkmentaliteten blant sauer
egentlig kun er en måte å
beskytte seg selv på, skriver
Forskning.no. Ved hjelp av
GPS-sporing har forskerne
funnet ut at alle sauer søker
seg til midten av flokken, og

at de ikke tar hensyn til sine
medsauer i kampen om den
tryggeste plassen. Forskerne
slapp ikke ulven løs på
sauen, men overvåket mens
gjeterhunden skremte sauene
dit den ville. Flokkdyr er altså
superegoister.

RA

Vil bygge boliger – ikke øke BSU
Regjeringen skriver på sine
nettsider at de mener det bare
er én ting som gir unge større
muligheter til å kjøpe seg sin
første bolig: Flere tilgjengelige
boliger i de områdene hvor
etterspørselen er størst.

Meldingen kommer etter at
DnBs konsernsjef Rune Bjerke
og Romsdals Budstikke på
lederplass hevdet at sparegrensen for Boligsparing for ungdom måtte heves til det dobbelte.

Klargjør språket sitt: Stavanger kommune ønsker å forbedre språket i brevene de sender ut til sine innbyggere. Fylkesmannen i Rogaland startet i vår opp et prosjekt som handler om å lage et bedre
offentlig språk. Både Sandnes og Stavanger er med i prosjektet, som fortsetter utover høsten. Kommunene har til nå blitt enige om en mal for utarbeidelse av en felles språkveileder til deltakerkommunene.

Vasker språket
Stavanger og Sandnes på skrivekurs
Tekst: Mathias Klingenberg
Foto: Roy Storvik

kommune, er kommunens representant
i
prosjektet
Klarspråk i Rogaland 2012.
Hun ser behovet for godt språk.
– Vi har fått tilbakemelding
fra innbyggere om at de ikke
skjønner innholdet i brev vi
har sendt dem, sier Jørgensen.
Prosjektet, som startet i vår,
har som mål at kommunens
tekster skal bli klare, tydelige
og korrekte. Språket skal bli
bedre på begge målformene.

Nå kan du trolig si
farvel til uforståelige
brev fra kommunen.
Administrasjonen
i Stavanger og
Sandnes lærer å
skrive mer forståelige
offentlige brev.
Lager egen språkprofil
– Altfor mange opplever offentlige instanser som utilgjengelige og vanskelig å forstå. Det
er gledelig å høre at Rogaland
fylke tar kommunikasjon på
alvor ved å jobbe med språket,
sier Christine Calvert, som underviser i språk og skriving på
Norges Kreative Fagskole i
Oslo, til RA.
Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen i Sandnes

Karmøy, Stavanger, Sandnes,
og Time kommune deltar i prosjektet.
Jørgensen mener både kommunen og innbyggerne vil nyte
godt av at kommunen kurses.
– Når innbyggerne må ringe til kommunen fordi de
ikke forstår skjemaet de
skal fylle ut, sier det seg selv
at alle kan tjene på dette,
sier hun.

Prosjektet er i startgropen.
– Vi ser jo at det er mulighet
for språkforbedring i en så stor
organisasjon som Stavanger
kommune, sier Kristin Høie
Walstad, kommunikasjonsrådgiver i Stavanger kommune.
Hun forteller at kommunikasjonsavdelingen i kommunen
allerede har laget et utkast til
en egen språkprofil for ansatte
i Stavanger kommune.
– Det er avgjort at vi skal satse på språk. Språkprofilen vår
skal til endelig administrativ
og politisk behandling over
sommeren, sier Walstad.

Unikt i Norge

Fornyings- og administrasjonsdepartementet, Språkrådet og Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) startet i
2008 prosjektet «Klart språk i
staten». Prosjektet skal hjelpe
statsorganer med å lage klarere og bedre tekster til publi-

kum og har blant annet lyst ut
pengestøtte og rådgivningstimer til språkforbedringsprosjekter.
I 2010 søkte Fylkesmannen i
Rogaland om midler til et samarbeidsprosjekt med kommunene i Rogaland, og søknaden
ble innvilget. Rådgiver Margrethe Kvarenes i Språkrådet
berømmer Fylkesmannen i Rogaland for å ville gjøre noe med
kronglete offentlig språk i sitt
fylke.
– Fylkesmannen i Rogaland
er det eneste fylkesmannsembetet som har søkt oss om midler for å starte et samarbeidsprosjekt med kommunene, sier
hun.
Kvarenes mener kommunene
må tenke over språket sitt.
– Kommunene har kanskje
enda mer publikumskontakt
enn Fylkesmannen, og det er
viktig at også kommunene blir
oppmerksomme på at det kan

Christine Calvert. Foto: Johanne Thorseth
være vanskelig for folk å forstå
regler og vedtak, sier hun.
– Jeg er overbevist om at dette
arbeidet kommer til å forbedre
både kontakten med innbyggerne og fylkets omdømme. I
tillegg tror jeg at dette er motiverende for de ansatte. Det sparer alle for masse tid når vi forstår hverandre med én gang,
sier Calvert.
mkl@rogalandsavis.no

