
Forslag til vedtak om språkpolitisk linje for LSS på landsmøtet 2017

Til landsmøtet 09.12.2017
Fra Thomas Hoel

Bakgrunnen for forslaget
På landsmøtet i 2015 signaliserte Thomas før valget av styre at han, hvis han blei valgt til leder, 
ønska å fortsette arbeidet med en klargjøring av det språkpolitiske standpunktet i laget. Thomas 
hadde arbeida mye med dette i styresammenheng i 2015. Arbeidet hadde avdekka ganske dype 
skillelinjer i det språkpolitiske synet blant medlemmene i styret, og Thomas gjorde det klart på 
landsmøtet 2015 at han mente det var viktig å få en avklaring. I referatet fra 2015 står det: «Vi må 
ha klarhet i hva LSS står for, språklig sett. Med utgangspunkt i prinsipprogrammet må vi klargjøre 
vårt språklige alternativ. En konkretisering av vårt standpunkt vil være en hovedsak i 2016 (og evt i 
2017).»

Temaet har flere ganger vært tatt opp på styremøter i 2016 og 2017, men har vært en vanskelig sak
å arbeide med. Standpunktene blant styremedlemmene har vist seg å være overraskende 
forskjellige, sett fra lederens synspunkt. Prinsipprogrammet tolkes på flere punkter forskjellig av 
styremedlemmene. Etter lederens mening har diskusjonen på styremøtene vist at det ikke er 
tilstrekkelig å ha et prinsipprogram; man må også ha en enighet om hvordan grunnideene i 
prinsipprogrammet skal omsettes i praktisk handling. Uenighetene er såpass grunnleggende at 
lederen ønsker at landsmøtet gjør et vedtak om hvilken retning arbeidet i laget skal ha.

Forslag til vedtak om språkpolitisk linje for LSS på landsmøtet 2017:

Landsmøtet 09.12.2017 tar utgangspunkt i dagens prinsipprogram for LSS og ønsker å klargjøre at 
prinsipprogrammet skal forstås på følgende måte:

1) LSS skal arbeide for å utarbeide og fremme ett alternativ til dagens situasjon med nynorsk og 
bokmål. Dette skriftspråket bør avspeile flertallets talemål, samtidig som det fører videre mest
mulig av den fellesarven som ligger i bokmåls- og nynorsktradisjonene.

2) Alternativet skal i hovedsak være basert på bokmål, som den dominerende målformen, men 
skal også kunne ta opp i seg elementer fra nynorsk på områder a) der nynorsk er mer i 
overensstemmelse med flertallets talemål enn bokmål, eller b) der nynorsk samsvarer med 
talemålsformer som er frekvente og godt utbredt på landsbasis uten at det nødvendigvis lar 
seg gjøre å konstatere om formene har flertall i talemålet.

3) Termen samnorsk beholdes som navn på visjonen om et felles skriftspråk, med understreking 
av at man ikke ønsker en mekanisk samlenormal, men en organisk sammenvoksing av dagens 
to målformer. 

4) Både for nynorsk og bokmål vil man arbeide for å støtte former som ligger nært opp til de 
mest utbredte formene i norsk talemål, for å fremme tilnærming mellom de to målformene. 


