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Flerkulturelt råd ga følgende uttalelse til saken i møte 11.03.19: 
Rådet mener det er viktig med felles mål og prinsipper for saksbehandlingen og støtter 
spesielt fokuset på klart språk i saksbehandlingen. «Vær klar- plakaten» bør stå sentralt hos 
alle som er saksbehandlere slik at det som presenteres blir lett å forstå for alle. Jfr. «Vær klar- 
plakaten» 

 Klart språk fremmer demokratiet og rettssikkerheten  
 Klart språk sparer tid og penger 
 Klart språk skaper tillitt    

 
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt med følgende endringer: 

 Klart språk skal benyttes. Det er mottakeren som skal forstå. 
 Side 5 Punkt 6 – ordet relevant strykes. Setningen erstattes av:  

Skal synligjøre alternative løsningsforslag der disse finnes.  
 Alle forkortelser forklares slik som ESA, KL, PBL.  
 I kurante saker skal saksfremlegget i hovedsak ikke overstige 2-3 A4 sider.  

Sammendraget er viktig for politikernes muligheter til å skaffe seg overblikk og sette 
seg inn i saken.   

 Det innarbeides et punkt om Habilitet.  
En saksbehandler må selv ta spørsmålet  om sin habilitet opp med sin overordna.  

 
Vedtak i Formannskapet: 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret tar vedlagte dokument «Mål, prinsipper og retningslinjer for 
saksbehandlingen», datert 05.03.2019, til etterretning med følgende endringer: 

 Klart språk skal benyttes. Det er mottakeren som skal forstå. 
 Side 5 Punkt 6 – ordet relevant strykes. Setningen erstattes av :  

Skal synligjøre alternative løsningsforslag der disse finnes.  
 Alle forkortelser forklares slik som ESA, KL, PBL.  
 I kurante saker skal saksfremlegget i hovedsak ikke overstige 2-3 A4 sider.  

Sammendraget er viktig for politikernes muligheter til å skaffe seg overblikk og sette 
seg inn i saken.   

 Det innarbeides et punkt om Habilitet.  
En saksbehandler må selv ta spørsmålet  om sin habilitet opp med sin overordna.  

 


