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Om navneforslaget OsloMet
Vi viser til debatten om nytt navn på Høgskolen i Oslo og Akershus og avgjørelsen i institusjonens
styre 15. 12.17 om å foreslå navnet OsloMet – Storbyuniversitetet som institusjonens norske navn. Vi
viser videre til Kulturdepartementets rundskriv V-9B 2016, som redegjør for reglementet for
navnelaging i staten. Som det framgår av rundskrivet, skal Språkrådet konsulteres for å sørge for at
statlige institusjoner får gode, informative norske navn som er i tråd med norsk rettskriving.
Navnet OsloMet bryter med føringene som ligger i dette rundskrivet. I tillegg til at navnet har en
form som er i strid med norske rettskrivingsregler, er det også uegnet til å forklare hva som er
institusjonens oppgaver. Språkrådet mener det er særlig problematisk hvis en kunnskapsinstitusjon
får et navn som bryter med både norsk rettskriving og med den uttrykte forventningen i reglementet
for navngivning av statsorgan om at institusjonen skal ha et navn som er informativt for publikum.
Navneforslaget har vært omstridt både internt i institusjonen og i den offentlige debatten. Styret
vedtok i møte 15.12.17 forslaget med knappest mulig margin, 6 mot 5 stemmer. Språkrådet kan
heller ikke se at styret i saksdokumentene til dette møtet ble informert om retningslinjene som
gjelder for valg av navn på statlige institusjoner.
Dersom navneforslaget skulle bli godkjent, vil det sende et signal om at staten ikke overholder egne
regler og retningslinjer for god navneskikk. Det vil åpne opp for at andre statsinstitusjoner også kan
få uegnede navneforslag godkjent, og det vil undergrave det gjeldende regelverket for navnelaging i
staten. Når statlige institusjoner bryter rettskrivningsreglene vil dette også vanskeliggjøre arbeidet
med å opprettholde statusen til det gode, normerte og brukervennlige språket i samfunnet.
Språkrådet tilrår på denne bakgrunnen at Kunnskapsdepartementet avviser forslaget om å kalle den
nye institusjonen OsloMet.
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