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Høgskolen i Oslo og Akershus – rapport om målbruk i offentlig tjeneste 2016 – 
tilbakemelding 
 
Vi viser til brev fra Språkrådet datert 2. januar 2017 med overskriften «Rapport om målbruk i 
offentleg teneste 2016». 
 
I tillegg viser vi til rapporten fra dere om målbruken i 2016, som dere sendte 31. januar 2017. 
Rapporten gjelder tekster som kommer inn under målloven § 8 første ledd første og andre punktum 
(rundskriv, kunngjøringer, informasjonsmateriell og liknende) og § 8 fjerde ledd (skjema). 
  
Resultat og merknader  

Tekstkategori Resultat Merknad 

Nettsider  3,2 % nynorsk på www.hioa.no  Statsorganet oppfyller ikke kravene i 
målloven. 

Korte tekster, 1–10 
sider 

0,6 % nynorsk Statsorganet oppfyller ikke kravene i 
målloven. 

Tekster over 10 sider 6,1 % nynorsk Statsorganet oppfyller ikke kravene i 
målloven. 

Periodiske 
publikasjoner 

 Statsorganet har ikke rapportert om 
tilfang. 

Sosiale medier 5,9 % nynorsk Statsorganet oppfyller ikke kravene i 
målloven. 

Skjema 4 av 153 skjema finnes i begge 
målformer 

Statsorganet oppfyller ikke kravene i 
målloven. 

 
 
Videre arbeid 
Språkrådet takker for målbruksrapporten dere har sendt oss. 
 
Til tross for gjentatte samtaler, oppfølging og kurs har ikke målbruksarbeidet ved Høgskolen i Oslo og 
Akershus gått framover siden sist vi var i kontakt med dere. Vi vet at HiOA er en stor organisasjon 
med mye teksttilfang, og vi har også forståelse for at dere er et internasjonalt studiested som også 
publiserer på engelsk. Likevel venter vi at dere tar målloven på alvor og i det minste gjør noe for 
målvekslingen.  
 

http://www.hioa.no/


Side 2 av 2 

Vi kan heller ikke se at rapporten deres dekker alt aktuelt materiale: Vi finner det rart at en så stor 
organisasjon som HiOA for eksempel ikke har periodiske publikasjoner å vise til. Dere har heller ikke 
notert i skjemaet at Språkrådet har vært hos dere og holdt nynorskkurs for de ansatte. Kun én av 
annonsene deres var på nynorsk i 2016, og bare 216 publiseringer i sosiale medier av over 3500 
totalt. På nettsidene deres, som treffer et stort antall studenter og ansatte fra hele landet, er 
bokmålet nærmest enerådende. Vi har flere ganger minnet dere om at dere har et særskilt ansvar 
som studiested. En utdanningsinstitusjon skal gå foran som et godt eksempel, og det er ikke valgfritt 
om man vil følge målloven eller ikke.  
 
Vi kan ikke se at Høgskolen i Oslo og Akershus tar Språkrådets innspill på alvor. Vi ber om 
tilbakemelding fra dere innen 17. mars 2017. 
 
 
 
Kontakt med Språkrådet 
Husk at Språkrådet gjerne hjelper dere. Vi kan tilby nynorskkurs og veiledning. Statsorgan som ønsker 
slik hjelp, kan ta kontakt med seksjon for språk i skole og offentlig forvaltning i Språkrådet på e-post 
stat@sprakradet.no eller tlf. 22 54 19 50 (sentralbordet).  
 
Dersom dere har spørsmål om reglene i målloven, ber vi om at dere tar kontakt med 
saksbehandleren. Informasjon om reglene ligger ellers på www.sprakradet.no/lov. 
 
 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
Kristin Solbjør Gunnhild Wiggen 
seksjonssjef rådgiver 
 
 
 
 
Brevet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrifter. 
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