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FORORD

I denne oppgaven har jeg analysert en del av kommunikasjonen 
innen sosialomsorgen. Materialet er lov om sosial omsorg 
av 5.juni 1964, Sosialdepartementets Rundskriv nr. 3. De 
enkelte paragrafer i loven med merknader (revidert utgave 
av 2.juni 1975) og brosjyrer fra sju sosialkontor. Målet 
har vært å undersøke hvordan tekstene er utforma og i 
hvilken grad de synes å være tilpassa mottakerne. Jeg 
har også vært opptatt av de samfunnsmessige forutsetningene 
for kommunikasjonen og av at kjennskap til den sosiale 
konteksten har betydning for tekstforståelsen.

Jeg takker min faglige veileder professor Einar Lundeby 
for gode råd og kommentarer, Nordisk institutt ved Uni
versitetet i Oslo for økonomisk støtte til databehandling 
av tekstmaterialet og Norges almenvitenskapelige forsknings
råd for et studentstipend i 19 76.

Blindern, januar 1981

Dette arbeidet ble levert som hovedoppgave ved Nordisk 
institutt. Universitetet i Oslo våren 1981.
Jeg har bare foretatt ubetydelige endringer.

Blindern, februar 1983
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1. INNLEDNING

Lov om sosial omsorg er en fullmaktslov med ulike mottaker- 
typer. Den henvender seg til administrative organ i stat, 
fylke og kommune, men også til dem som trenger sosialhjelp.

Sjølve loven er bare på 25 paragrafer, men det finnes en 
mengde skriftlig materiale omkring den. Odelstingsproposi
sjon nr. 56, 1962 - 63, refererer komiteinnstillinger og 
saksbehandling. Sosialdepartementet har utarbeidet i alt 
34 rundskriv med merknader og tilleggsbestemmelser. Kom
munene har laget planer for sosialstyrets virksomhet, og 
noen sosialkontor har laget informasjonsbrosjyrer. Fra 
tid til annen blir sosialomsorgen behandla i avisdebatter 
og artikler.

I dette materialet har jeg valgt ut tre sentrale tekster: 
lov om sosial omsorg, Sosialdepartementets Rundskriv nr. 3 
med merknader til lovparagrafene og brosjyrer fra sju so
sialkontor. Første leddet i tekstanalysen er lov om sosial 
omsorg. Loven henvender seg i første rekke til ansatte 
ved sosialkontorene og politisk oppnevnte medlemmer i so
sialstyrene. Loven er en rammelov, og sosialdepartementet 
har fullmakt til å gi utfyllende bestemmelser. Flest merk
nader finnes i Sosialdepartementets Rundskriv nr. 3 . Dette 
kommer som det andre leddet i tekstanalysen. Det tredje 
leddet er sju brosjyrer, seks er laget ved sosialkontor 
i Oslo, en i Skedsmo (alle handler om tilbud til publikum, 
og i omtalen nevner jeg dem som én tekst).

Jeg skal med andre ord ta for meg en kommunikasjonspro
sess med tre sendere: lovgiverne, Sosialdepartementet og 
sosialkontorene, og tre mottakere: departementet, kommu
nale forvaltningsorgan og publikum. To av mottakerne er 
sjøl budskapsformidlere, dels formidler de lovbudskapet, 
dels gir de ny informasjon ifølge fullmakt. For at det 
skal være mulig å si noe om kommunikasjonene som helhet,
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er det også nødvendig i noen grad å trekke inn forarbei
dene til loven, særlig fordi rundskrivet stadig refererer 
til dem, og fordi de gir mer informasjon enn de øvrige 
tekstene.

Jeg kommer til å analysere hele loven. Når jeg går over 
til rundskrivet, vil jeg avgrense analysen til merknadene 
til de tre første paragrafene. Jeg avgrenser slik fordi 
jeg dermed får en rimelig tekstmengde (16 av rundskrivets 
65 tekstsider). Avgrensinga er også knytta til disse tre 
paragrafene fordi det bare er innholdet i dem som formid
les i brosjyrene.

I de tre neste kapitlene vil jeg gi ei ramme for komrau- 
nikasjonsanalysen og sette tekstene inn i en sosial sam
menheng .

I analysen har jeg til dels brukt kvantitative målinger, 
men fordi jeg har en relativt oversiktlig tekstmasse, har 
jeg kunnet gå bak tallene for å undersøke hva forskjellige 
språktrekk betyr for forståelsen av den enkelte tekst. I 
analysen av sentrale språktrekk har jeg på enkelte punkter 
sammenlikna lov om sosial omsorg med andre lovtekster:
Lov om Forsorgsvæsenet fra 1900, som var gyldig lov fram 
til 1964 da den blei avløst av sosialomsorgsloven, og lov 
om fullbyrding av nordiske dommer på straff fra 1963, som 
er en prosesslov. I tillegg bruker jeg noen tall fra ar
beidsmiljøloven og lov om offentlighet i forvaltningen, 
som jeg har funnet i en lesbarhetsundersøkelse fra 198 0 
(Wisth 1980).

Jeg har også villet undersøke utsagnas karakter og funk
sjon. I den delen av analysen bygger jeg på den språkhand- 
lingsteorien som er utvikla av språkfilosofene J.L. Austin 
og J.Searle. Når en lov er vedtatt, får utsagna i teksten 
en helt spesiell karakter, og vi forstår språkhandlingene 
i lys av senderens autoritet. Vi finner ikke de samme 
språkhandlingstypene i alle tre tekstene. Vi skal bl.a.



se at TILBUD, en språkhandlingstype som ligger impli
sitt i loven og rundskrivet, er den dominerende i bro
sjyrene.

konaelle morkna cicr:
I ci-Ufter fra de analyserte tekstene markerer under- 
strekin/:. det jeg vil Belyse med efcsempleue.

Versaler er 'brukt for å markere apråkkandlinger f .eks 
PÅBUD, Ril).

Ytring “brukes om det som st'.r nellom store skilletegn

Jrimktuia er den vanlige betegnelsen .i omtale av ei 
ytring i en lovtekst. <Jeg bruker derfor denne 'beteg
nelsen i kenvisning til lovtekster, f.eks. n§ 5.4, 
første ledd, annet jrafllrfeUO”.

for a få over.ikt over ordtilfanget i tekstene kar 
jeg brulct elektronisk databehandling. Også leshar- 
iietsindekseiie er raeskinelt utregnet.
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2. KOMMUNIKASJON OG KOMMUNIKASJONSANALYSE

De fleste er til stadighet deltakere i flere kommunika- 
sjonshandlinger. Det kan være i samtaler i familien eller 
mellom venner, i yrket kommer en i kontakt med kolleger, 
med over- og underordnede, eller en opptrer som yrkesutøver 
overfor folk som venter visse tjenester eller ytelser. I 
alle disse situasjonene er det et samspill mellom to eller 
flere. Men vi kan også befinne oss i situasjoner der vi 
er mottakere av et budskap uten at vi er i personlig kon
takt med den som overfører budskapet eller har mulighet 
til å virke (direkte) tilbake på senderen. I en slik kommu
nikasjonssituasjon er vi bl.a. når vi leser ei bok, ei 
offentlig kunngjøring eller når vi hører eller ser ei ny
hetssending .

Skal vi analysere en kommunikasjonssituasjon og forenkle 
den ved å lage en modell, ser vi straks at det ikke er vi
dere fruktbart å bruke samme modell på alle typene av kommu
nikasjon som er nevnt. Men overføring av et budskap fra 
en person til en annen er et grunnelement i all kommunika
sjon, og som utgangspunkt kan vi velge en helt forenkla 
modell der vi har en sender, et budskap og en mottaker. 
Videre må vi ta hensyn til at budskapet formidles via en 
kanal, det kan være det talte ord, skriftlige meddelelser 
som f.eks. et brev og alle typer massemedia. Vi må ha med 
at enhver kommunikasjon finner sted under bestemte sosiale 
forhold, og at en gjennom formidling av et budskap inn
virker på mottaker. Vi ender altså opp med de samme seks 
spørsmåla som Mortensen (1973: 13) mener det er nødvendig 
å besvare i en kommunikasjonsanalyse: Hvem? sier Hva? i 
Hvilken kanal? til Hvem? under Hvilke forhold? med Hvilken 
effekt?

Modellene som kommunikasjonsforskere velger, varierer noe 
etter hva den enkelte legger vekt på å få fram. I sammen
heng med sine spørsmål lager Mortensen denne modellen:
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(Mortensen 1973: 29)
Mortensen har laget sin modell i samband med en analyse 
av 2 2 . 0 0 radioavisen, og den framstiller en enveiskommu- 
nikasjon. Budskap synes å være tenkt identisk med teksten.
Som vi skal se nedafor (s.12 ), er det bedre å splitte i 
to komponenter, fordi det ikke nødvendigvis er et entydig 
forhold mellom utsagnet og det budskapet en vil formidle.
I Mortensens modell kommer det med et vesentlig punkt som 
han utelot i spørsmålslista, nemlig spørsmålet etter sen
derens intensjon: med Hvilken hensikt?

Andre, som sosiologen McQuail og psykologen Rommetveit, 
legger større vekt på dettte momentet. "Enhver kommunika
sjon innbefatter et handlingsforløp der grunnformen er at 
noen beslutter å gjøre noe kjent, formulerer det inten- 
derte budskapet i språk eller kode, overfører det, og at 
noen mottar og oppfatter meddelelsen " (McQuail 197 5: 14, 
min oversettelse). Vi finner synspunktet nokså parallelt 
hos Rommetveit (1972: 31). Rommetveit har en kommunikasjons
modell som innebærer at de to som tar del i kommunikasjonshand- 
linga, er forutsetninger for hverandre. Vi kan si at de 
som kommuniserer, blir felles om et emne, det oppstår et 
samspill der de to skifter om å være sender og mottaker.
Denne gjensidigheten i kommunikasjonshandlinga finner 
først og fremst sted der deltakerne befinner seg ansikt 
til ansikt, dvs. i samtaler og debatter. I slike situa
sjoner har også utenomspråklige tegn som minespill og
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kroppsbevegelser stor betydning. I samtaler og debatter 
vil det stadig være et skifte i posisjon mellom deltakerne, 
og hvert nytt ledd i kommunikasjonen bestemmes av den til
bakeføringa som har gått forut, med mindre den ene av par
tene velger å "være døv" for den andres utsagn. I en ideell 
samtalesituasjon skifter deltakerne på å være sender og 
mottaker. Vi kan heller kalle dem samtalepartnere fordi 
sender leder tankene i retning av en som er aktiv, mot
taker synes å implisere en passiv rolle. Heller ikke er 
det slik at den ene ensidig overfører et budskap til den 
andre, begge er budskapsformidlere, og begge har oppmerk
somheten retta mot felles emne og mot hverandre. En tre
kant- med x som emne, A og B som samtalepartnere kan 
illustrere samhandlinga:

(Jf. Newcomb 1953: 394)
Men ofte er det ikke et likeverdig forhold mellom del
takerne i kommunikasjonen. Mangel på balanse vil ofte ha 
sammenheng med forskjeller i status, f .eks. overordna/ 
underordna, foreldre/barn, og A kan opptre som taler, mens 
B blir tiltalt.

Stor grad av gjensidighet finner vi ikke bare i ansikt- 
til-ansikt situasjoner. Det er også mulig å ha det i 
skriftlig kommunikasjon, f.eks. i avispolemikker og brev
veksling som kan ha karakter av samtale som strekker seg 
over tid. Et kjent eksempel på slik kommunikasjon er 
brevvekslinga mellom Georg Bernhard Shaw og den ameri
kanske skuespillerinna Pat Campbell.

Derimot er det et fastere forhold sender - mottaker i 
alle former for massekommunikasjon. Dette forholdet fant
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vi markert i Mortensens grafiske oppstilling, men det kan 
være ønskelig med en mer utførlig modell som bl.a. får 
med at senderens budskap og intensjon med formidlinga 
ikke nødvendigvis er identisk med mottakerens oppfat
ning av budskapet.

Noen kommentarer:
Henholdsvis S og M etter budskap antyder at det sender 
mener å overføre og det mottaker oppfatter, ikke alltid 
vil være identisk. Dette er et relevant moment når vi 
seinere skal se på senders og mottakergruppers forhold 
til lov om sosial omsorg (kap. .3.3. og 4.2). Senders 
budskap manifesterer seg i en meddelelse, dvs. i konkrete 
ytringer, muntlig eller skriftlig. At ei og samme ytring 
kan formidle ulike budskap alt etter sammenheng og kommu— 
nikasjonsdeltakere, gir Rommetveit eksempel på med set- 
ningen"Her er altfor få stolar" - sagt av en politiker 
før et valgmøte til henholdsvis vaktmesteren som skal 
sørge for at lokalet er i orden, og i telfon til kona 
for å fortelle om oppmøtet (Rommetveit 1972: 36). Yt
ringa kunne også vært sagt av en som var møtt fram til 
møtet, og ville da uttrykke misnøye over at hun ikke fikk 
sitteplass (op.cit.: 38).
Vi kan altså bare forstå budskapet om vi kjenner den so
siale situasjonen, dvs. den ramme av sosiale forhold som
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omfatter tid og sted og senders og mottakers posisjoner 
i forhold til hverandre.

Med " kanal" menes den forbindelseslinje meddelelsen 
følger fra sender til mottaker. Den kan være det talte 
ord aleine, eller det kan i tillegg være den tekniske 
kanalen, eller det tekniske hjelpemiddel senderen be
nytter, f.eks. telefon eller radio, og det kan være den 
kanalen den skriftlige meddelelsen overføres ved hjelp 
av, f.eks. ei avis eller ei lovsamling.

Den prikka tilbakeføringslinja markerer at ei tilbake
føring - dvs. at sender får kjennskap til mottakers 
reaksjoner på budskapet - kan finne sted, men at det 
ikke er (direkte) tilbakeføring i alle former for kommu
nikasjon. Kommunikasjon som er helt fri for dette mo
mentet, vil det likevel være vanskelig å finne.

Ved massekommunikasjon må vi tenke oss flere mottakere, 
og ett og samme budskap kan nå mottakerne via forskjel
lige medier. Ved massekommunikasjon vil sender nå en 
del av mottakerne indirekte. Alle mottakerne behøver 
derfor ikke møte budskapet i dets opprinnelige form.
Dette gjelder for en stor del ved lovformidling. (Dette 
punktet blir noe utdypt og konkretisert i kap. 3.3J 
Når vi har formidlere/fortolkere i kommunikasjons
prosessen, kan vi bygge ut modellen ved at mottaker i 
sin tur blir sender med en intensjon om å formidle et 
budskap. Dette budskapet behøver verken være helt iden
tisk med første senders eller med det budskapet for
midleren oppfatta. Det hun/han videreformidler, er gjerne 
et fortolka og omforma budskap. Det vil være ei nokså 
uoverkommelig forskeroppgave å etterprøve en masse- 
meddelelses ulike kommunikasjonsveier og dens ulike 
former for tilbakeføring. Noen av problemene skal 
jeg ta opp i neste kapittel.
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3. KOMMUNIKASJONSPERSPEKTIV PÅ LOVGIVING, LOVMOTTAKING 
OG LOVANVENDELSE.

Lover gir rammer for rettsutøving, for statens krav 
til borgerne og borgernes til staten, og de regulerer 
mellommenneskelige handlinger. Derfor er det viktig at 
lovtekster fungerer som et effektivt meddelelsesmiddel.
Ut fra en slik synsvinkel kan vi se lovgivning som en 
form for massemeddelelse (jf. Aubert 1972: 32). Departe
mentene og Stortinget står som sender, budskapet er en 
bestemt form for opplysning, mottakere kan være hele 
befolkningen eller mer eller mindre avgrensa grupper.

I dette kapitlet skal jeg gi en generell behandling av 
lovgivere, kommunikasjonskanaler og lovmottakere. Det 
leder over til Lov om sosial omsorg, den teksten jeg 
har valgt å nærbehandle. I neste kapittel skal vi sette 
den inn i ei kommunikasjonsramme.

3.1. Lovgiverne

Det er ikke lett å gi absolutt svar på hvem som er lovens 
sender. I sin Rettssosiologi skriver Aubert at "Lover 
produseres av et system, ikke av enkeltpersoner. Men 
systemet er sammensatt av stillinger eller roller, og i 
disse stillingene handler individer" (Aubert 1972: 39).

Ved den endelige utforminga av en lov er det én person 
som former den skriftlig, som konsiperer den, men denne 
personen er ikke lovprodusent. Etter Grunnlovens § 75 er 
det regjeringa eller medlemmer av Odelstinget som har 
rett til å komme med lovframlegg. Men initiativet til 
et lovframlegg kan også komme fra forvaltningsorgan, 
fra nærings- og arbeidstakerorganisasjoner og fra juris
ter. Behovet for nye lover kan f.eks. vise seg ved retts
saker og ved tekniske og økonomiske endringer i sam
funnet. Om et initiativ skal føre til lovforberedelse
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departement føre saka videre. Sjølve utforminga av lov
utkastet blir gjort enten av tjenestemenn i departe
mentet, eller det blir overlatt til et sakkyndig ut
valg .

Etter at lovutkastet er utarbeidet, sendes det ut'til 
høring, dvs. instanser utafor departementet som har 
særlig tilknytning til det området saka gjelder, får 
anledning til å kommentere utkastet. Ofte vurderer 
Justisdepartementet de formelle og lovtekniske sidene 
ved utkastet. Saka behandles i regjeringskonferanse og 
statsråd, og det blir satt fram Odelstingsproposisjon.
I Stortinget tar en fagkomité stilling til framlegget, 
og partigruppene kan debattere det. Så går saka til be
handling i Odelstinget. Der blir det fatta vedtak, og 
loven går videre til Lagtinget for godkjenning.

Aubert skiller mellom tre hovedgrupper av lovgivere: 
stortingsrepresentanter som er de formelt ansvarlige, 
forvaltningstjenestemenn som for størstedelen er ju
rister og eksperter på det formelle ved lovgivinga, 
og medlemmer av lovkomiteer. Komiteene er sammensatt 
ut fra hensyn til ekspertkunnskap (i jus eller på det 
aktuelle fagområdet) og interesserepresentasjon. In
teresserepresentanter kan være politikere, tillits
folk i foreninger og ledere av private bedrifter.
(Aubert 1972: 41 f). Som lovgivere regner Aubert alle 
som aktivt er med på å utforme en lov "uansett om de 
er tillagt lovgivende myndighet eller ikke av Grunn
loven. En sekretær i en lovkomite har etter forfatningen 
ingen lovgivende myndighet. Ikke desto mindre kan han 
komme til å prege enkelte bestemmelser" (op. cit.: 39 f). 
Men bare Stortingets medvirkning kan gjøre framlegget 
til gyldig lov. Gjennom behandlinga og vedtaket i Stor
tinget blir proposisjonen vedtatt slik Grunnloven kre
ver og blir gjeldende norm i samfunnet. Et lovvedtak 
kan vi betrakte som ei språkhandling, og formelt står 
Stortinget som normgiver. Dette kommer jeg tilbake til 
i kapittel 5.
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3.2. Kommunikasjonskanaler

I Stortinget får lovsaker ei endelig prøving, og stor
tingsbehandlinga bidrar også til å gjøre lovsakene 
offentlig kjent. Sjølve behandlinga tjener altså som 
meddelelse overfor borgerne i den grad de følger de
batten direkte eller gjennom referat i massemedia.

Massemedia er i det hele viktige informasjonsspredere 
når det gjelder lover. I tillegg til tradisjonelle 
massemedier som presse, kringkasting og fjernsyn regner 
Aubert også Norges lover og Norsk Lovtidende som masse
media (Aubert 1972: 32). Norges lover kommer med ny 
utgave hvert annet år og inneholder alle lover som 
.har gyldighet. I Norsk lovtidende blir
alle nye lover kunngjort. I tillegg utgis mange av lovene 
i særtrykk. Men det er få utafor fagfolkenes rekker som 
får direkte kontakt med lovstoffet. Aubert mener vi kan 
få et inntrykk av dette ved å se på abonnementene på 
Norsk Lovtidende. I 1966 hadde publikasjonens 1. av
deling ca. 8000 abonnenter. Av disse var bortimot 5000 
offentlige, resten private. Av de private regner Aubert 
med at omtrent halvparten er praktiserende jurister. 
Lovtidende har dermed "en helt ubetydelig rolle som 
direkte meddelsesmiddel overfor legfolk" (op.cit.:69).

Statens informasjonstjeneste blei oppretta 1. januar 
1965, ei av oppgavene den har, er å spre lovkunnskap. 
Gjennom informasjonstjenesten bruker staten brosjyrer 
og avisannonser for å gjøre nye lovregler kjent. Også 
departement og statsetater kan formidle lovkunnskap 
gjennom massemedia. Et eksempel er Rikstrygdeverkets 
annonsering i dagsavisene i mai 1978 for å opplyse om 
den nye sjukelønnsordninga. Trass i slike tiltak mener 
Aubert at lovgivernes kunngjøring av lover sjelden når 
ut til særlig mange (loc.cit.).

Som iect var inne nå i kapitlet foran (s. 13) , står vi
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vesentlig rolle. I Norsk Lovtidende og Norges lover 
finner vi lovene i fullstendig form, mens tradisjonelle 
massemedia fungerer som videreformidlere og velger ut 
stoff. Massemediene kan bringe videre ulike deler av 
innholdet i en lov når begivenheter i samfunnet gjør 
det aktuelt. (Et eksempel er pressens sitering av lands- 
svikrettergangsloven og straffeprosessloven i forbindelse 
med den såkalte Ny tid saka). Enkelte lover får en del 
publisitet mens de er til behandling i komiteer eller 
sakkyndige råd og mens de debatteres i Stortinget. Det 
kan være nokså tilfeldig hvilke sider ved lovbudskapet 
presse og kringkasting velger å formidle. Formidling 
preges alltid av senders syn og interesser, om ikke 
annet så i hvert fall gjennom utvelging av stoff.

I eldre tider var tinget et samlingssted. Der fikk 
mange i befolkningen direkte kjennskap til tvistemål 
og rettsavgjørelser og fikk kjennskap til nye lover 
ved å lytte til lovsigemannen (jf. f.eks. Njåls saga:
22, 95 f og 170). I dag er det for en stor del jour
nalistenes dekning av rettssaker som bestemmer hvilken 
lovkunnskap som formidles til allmennheten via domstolene. 
Norsk Retstidende og Rettens Gang refererer retts
avgjørelser, men fungerer ikke som informasjonskilde 
for lekfolk.

Domstolsjurister og advokater er lovspesialister. I 
enkeltsaker er advokatene bindeledd mellom det offent
lige og privatpersoner. Ofte er de rådgivere for be
drifter og næringsorganisasjoner.

Også forvaltningsorgan er videresendere av lovbudskap. 
"Forskjellige forvaltningsorgan er spesialister på.reg
ler om skatter, trygder osv., og sprer kunnskaper om 
disse reglene når de anvender dem" (Aubert 1972: 74).
Men lover med forvaltningsorgan som adressater er ofte 
rammelover, og forvaltningen har også myndighet til å 
utforme budskapet videre. Nesten alle forvaltningslover 
inneholder en alminnelig fullmakt for regjeringen (Kongen)
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eller et departement til å gi de bestemmelser som er 
nødvendige for å gjennomføre loven. Som vi skal se i 
kapittel 4 .2 ., gjelder dette også lov om sosial omsorg.

Når det gjelder lover som forteller folk hvilke rettig
heter de har overfor samfunnet, forteller bl.a. Retts- 
hj elpsundersøkelsen 1971 at det ofte kan kreve stor egen
innsats hos aktuelle mottakere å få greie pa hvilke krav 
de kan gjøre gjeldende (Eskeland&Finne 1973). Ved sosial— 
og trygdelovgiving må en anta at en del stønadsmottakere 
fungerer som formidlere ved å opplyse andre om rettig
heter de har. Ofte vil en person i en vanskelig situa
sjon henvende seg til en instans som hun/han veit kan 
yte hjelp, f.eks. sosialkontoret. En slik henvendelse 
kan skje uten at klienten har noen klar forestilling om 
egne rettigheter. Den egentlige rettskilden blir da sosio
nomen som gir klienten de rette papireme og hjelper til 
med å fylle dem ut. Dette vil ofte foregå uten at be
stemmelsen som ligger til grunn for støtten, blir klart 
formulert.

Kommunikasjonsprosessene ved lovgiving er, som vi har 
sett, temmelig innvikla, de kan følge mange veier, og 
det kan være tilfeldig om personer som pga. sin livs
situasjon skulle være mottaker av et lovbudskap, får 
kjennskap til innholdet i det.

3.3. Ulike grupper som mottakere av ulike lover

I sin behandling av tekniske kommunikasjonsfeil nevner 
Mortensen lover som et godt eksempel. Han skriver at hele 
befolkningen er intendert mottaker. Kommunikasjonssvikten 
ligger i at budskapet framføres i en kanal "der rent 
faktisk ikke er tilgængelig for alle de intenderte mod- 
tagere. Dernæst, og det er nok den største feil, så ud- 
formes budskapet på en sådan måde, at kun mennesker med 
en lang og kostbar uddannelse er i stand til at forstå
V-.Tr -i 1̂ v- V-.1 i  i 7 n v  c a r r f  11 f M n r f o n c D n  1 Q 7  ^  ” 1 S   ̂ . D f i t  S IT  c lT D G n
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bart at Mortensen gjør seg skyld i en forenkling. For
skjellige lover er retta til ulike grupper av mottakere. 
Hele befolkningen er intendert mottaker bare for en del 
av lovene. Kritikken slik den er framført, rammer f.eks. 
ikke prosesslovgivinga. Den er avfatta i en form og 
sendt via en kanal som er tilgjengelig nesten bare for 
de intenderte mottakerne, som først og fremst er dom
stols jur istene .

Vi vil se på enkelte juristers syn på mottakerforholdet. 
Sundby sier at det kan være vanskelig å peke ut en be
stemt mengde adressater for et lovvedtak. "Lover kunn
gjøres til en ubestemt almenhet, men normsubjektene (dvs. 
de som normen angår, min anm.) ifølge lovbestemmelsene 
kan selvfølgelig være skarpt nok avgrenset" (Sundby 197 5: 
164). I "Sprogstrid og lovstrid" skriver Sjur Brækhus 
at lover og lovspråk er et fagspråk, og som alle gode 
fagspråk må det forstås av den kretsen det angår. Men 
lovspråket står i ei særstilling, sier han. Etter sitt 
formål er lovene beregna på en leserkrets langt utover 
fagfolkenes rekker. Som eksempel på lover som angår 
praktisk talt alle, nevner han ekteskapslovgiving, lov
giving om eiendom og arv, skattelovgiving, og han nev
ner at lover kan ha betydning for bestemte yrkesgrupper 
(Brækhus 1956: 15). Aubert skriver at lovene ofte er 
lite egna til å tjene som rettleiing for folk flest 
fordi de er skrevet av jurister og for jurister. Lover 
skal fungere som rettesnor ved avvikling av konflikter 
ved domstolene. Dette har satt preg på lovformen. "Be
stemmelsene blir avfattet med det for øye å gi veiled
ning for en dommer som skal avgjøre en tvist, og for 
advokater som skal gi klienter råd. Da er et høyt pre- 
sisjonsnivå og omhyggelig spesifisering av situasjons
typer påkrevd, og for eksperten er det ikke så farlig 
om lovteksten er komplisert, tunglest eller forutsetter 
kjennskap til andre bestemmelser for å kunne bli rik
tig forstått." Men den tradisjonelle språkformen i lo
ver blir også brukt ved lover som først og fremst skal 
meddele normer til bestemte samfunnsborgere (Aubert 1973:
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77 f) .
Lovmottakerne kan vi etter dette dele i fire hoved
typer :
1 ) domstoler og advokater, 2 ) forvaltningsorgan,
3 ) klart avgrensa gruppe mennesker, f.eks. yrkes
grupper og 4) en ubestemt gruppe mennesker. En lov kan 
angå en eller flere av disse mottakertypene (Jf. Au
bert 1973: 52f).
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4. KOMMUNIKASJONEN OMKRING LOV OM SOSIAL OMSORG.

Etter denne generelle behandlinga av lover som masse- 
meddeleise skal vi vende oss til lov om sosial omsorg 
og først se hvem som har tatt initiativet til og har 
behandla denne loven. Dette vil ytterligere vise at det 
ligger en komplisert kommunikasjonsprosess bak et ende
lig lovvedtak, og det forteller noe om sender, når vi, 
som Aubert (jf. s.15 ), lar lovgiver omfatte alle som 
er med på å utforme loven.

4.1 Fra fattighjelp til lov om sosial omsorg ^

Lov om sosial omsorg avløste Lov om Forsorgsvæsenet av
19. mai 190 0 eller Lov om Fattighjelp som den het opp-

2 )rinnelig. Ei tid var denne loven det eneste sosiale 
hjelpetiltak for folk som ikke kunne forsørge seg sjøl, 
men den sikra ikke mer enn et eksistensminimum. Ved 
århundreskiftet var nye trygdelover under forberedelse, 
og fattigloven var tenkt som en overgangslov. Likevel 
gikk det 64 år før det kom en ny lov. Også i åra etter 
krigen fikk vi nye sosiale trygder og pensjonsordninger 
(bl.a. om barnetrygd og lovene om krigspensjonering 
fra 1946, i perioden 1948 - 1952 kom lover om pensjons
trygd for flere yrkesgrupper), og forsorgsvesenet kom 
etter hvert til å virke som et sikkerhetsnett for dem 
som falt utafor trygdene eller ikke fikk tilstrekkelig 
hjelp gjennom dem. Alt i mellomkrigstida blei loven 
oppfatta som forelda, og det blei flere ganger reist 
spørsmål om revisjon. I et Stortingsmøte 20. april 1923 
blei det pekt på at loven ikke lenger var i samsvar 
med tidas humane oppfatning. En komite utreda også 
saken, uten at dette førte til vesentlige endringer i 
den opprinnelige loven. Etter krigen blei spørsmålet 
om en revisjon av forsorgsloven bl.a. behandla i Stor
tingsmelding nr 58 for 1948 om folketrygden. Ved konge
lig resolusjon av 1950 blei det oppnevnt en komite på 
fem medlemmer som skulle gjennomgå gjeldende forsorgs-
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lovgiving og komme med forslag til ny lov. I innstilling 
av 8 . februar 1953 ga komiteen motivert utkast til ny 
lov.

Først ti år seinere blei saken behandla i Odelstinget. 
Departementet venta så lenge med å fremme proposisjonen 
fordi det først ville ha gjennomført visse nye trygde
lover (bl.a. blei syketrygden ved lov av 2. mars 19 56 
utvida til å omfatte hele folket, ved lov av 6 . juli 
1957 blei det bestemt at grunnpensjonen fra alders
trygden skulle gis uten behovsprøving fra 1 . januar 
1959, yrkesskadetrygden blei utvida til å omfatte alle 
arbeidstakere fra 1. januar 1960).

På grunn av de nye lovene var det hensiktsmessig å en
dre komiteinnstillinga fra 1953 på en del punkter, og 
sosialdepartementet utarbeidet et nytt lovforslag. Et 
foreløpig utkast til proposisjon var ferdig i februar 
1960 og blei sendt til departementene, fylkesmennene?og 
ei rekke organisasjoner til uttalelse. Når det gjaldt 
prinsippene i sosialomsorgen, viste det seg at det var 
alminnelig tilslutning til departementets forslag. 
Vesentlig i forslaget var at sosialomsorgen skulle gi 
individuell, behovsprøvet hjelp. Hjelpetiltakene skulle 
være mer enn snevert økonomiske, en ville også forsøke 
å hjelpe den enkelte til å komme ut av en vanskelig 
livssituasjon. I tillegg skulle sosialomsorgen gi vei
ledning og råd i alle saker av sosial art - også trygde- 
saker. Departementet foreslo også ei omorganisering av 
kommunens sosiale administrasjon slik at sosialstyret 
(eller sosialnemnda, som det het i utkastet fra 1960) 
skulle være fellesnemnd for alle saker av sosial art i 
kommunen. Omorganiseringa ville føre t.il at sosiale nemn
der som barneverns- og edruskapsnemnda blei overflø
dige. Dette blei det største stridsspørsmålet. Departe
mentet oppnevnte derfor et utvalg til å utrede dette 
nærmere. Utvalget samla inn materiale som belyste den 
sosiale administrasjonen i kommunen, og på bakgrunn av 
detté materialet kom utvalget med ei enstemmig inn-
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stilling i januar 1962. Utvalget mente at familie- 
behandlingsprinsippet som departementet hadde lagt 
oop til ved å foreslå sosialstyret som fellesnemnd, 
var viktig, men mente at det var tilstekkelig om loven 
ga hjemmel for fellesbehandling av saker som falt inn 
under flere nemnder. Departementet la forslaget til 
grunn for et nytt framlegg om å omorganisere kommunens 
sosiale administrasjon.

Men fortsatt sto det strid om administrasjonsordninga.
Ett punkt i utvalgets og departementets forslag kom til 
å føre til nokså omfattende drøftinger. Det gjaldt § 9 
om mindretallsanke. I paragrafen heter det at sosiale 
problemer som omfatter flere saksområder skal behandles 
og avgjøres i sosialstyret. "Er det ikke enighet i en 
nemnd om hvorvidt slike problemer foreligger, kan et 
mindretall kreve at dette spørsmål blir behandlet og av
gjort av sosialstyret." Et annet debattpunkt var adgangen 
til å fravike regelen om at det skulle være edruskaps
nemnder i alle kommuner,Disse sakene blei tatt opp i 
"Skriv av 6 .juli 1962 fra Avholdsfolkets Landsnemnd til 
Det kongelige Sosialdepartement", og kom til å bli et 
debattpunkt også under den endelige Odelstingsbehand- 
linga.

Proposisjonen som blei lagt fram for Odelstinget 20. mai 
1963, svarte i det vesentlige til det foreløpige utkast 
fra februar 1960. I denne endelige proposisjonen er det 
sitert uttalelser fra ei rekke personer og organisa
sjoner, bl.a. fylkesmennene i flere fylker, sosialsjefen 
og andre sosialarbeidere i Østfold, sosialradmannen i 
Stavanger, Sosialavdelingens juridiske kontor i Oslo 
kommune, Statens attføringsinstitutt, Norges Sosialfor- 
bund, Norsk Sosialarbeiderforbund, Avholdsfolkets lands
nemnd , Arbeidsdir ektoratet , Norges Trygdekasselag, Norges 
Forsorgsforbund. Flere av departementene hadde også hatt 
merknader til utkastet: Kommunal- og arbeidsdeparte
mentet, Justisdepartementet ved Fengselsstyret, Industri
departementet ved Bergverkskontoret og Kirke- og under-
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visningsdepartementet. Dette viser at mange organer 
har ment at saken angikk dem, og det viser bredde i 
drøftingene.

På enkelte mindre punkter blei lovutkastet endra på 
bakgrunn av denne behandlinga. Vi kan velge et eksem
pel. I odelstingsproposisjon nr. 56, s. 24 heter det: 
"Sosialrådmannen i Stavanger har bl.a. uttalt i brev 
av 5. mai 1960:"Jeg har festet meg ved den foreslåtte 
bestemmelse i litra b under punkt 1 om lønnet arbeid 
i arbeidsheim. Jeg er redd for at denne bestemmelsen 
er noe uheldig formulert. Forholdet er det at det er 
det tyngste klientellet i den sosiale omsorgen som blir 
anvist arbeid i arbeidsheimer, med eller uten opphold 
der. De fleste er ikke arbeidsføre i vesentlig forstand, 
og det kan så vidt jeg forstår, ikke bli tale om vanlig 
tariffestet lønn. Dette bør komme til uttrykk i loven 
ved at man istedenfor lønn bruker uttrykket "godtgjøring"." 
Liknende synspunkter er også framholdt fra andre hold. 
Departementet er enig i dette og har utformet bestemmel
sen i utkastets § 3,1 b i samsvar hermed."

Ved Odelstingets vedtak av 20. mai 1963 blei saken over
sendt sosialkomiteen. Komiteen fikk også en mengde 
skriftlige og muntlige henvendelser mens den arbeidet 
med saken. Innvendinger mot administrasjonsordningen 
blei reist på nytt i brev fra Statens edruskapsråd av 
26. september 1963 - etter behandling i rådets møte 4. 
og 16. september.

I brev av 28. oktober 1963 til sosialkomiteen slår de
partementet fast familiebehandlingsprinsippet, og at det 
er nødvendig med et organ med oversikt over de sosiale 
sakene i kommunen. Dette førte til at komiteen omforma 
§ 9 for at prinsippet om fellesbehandling av sosiale 
saker som hørte inn under flere nemnder,skulle komme 
klarere fram. Ellers gjorde komiteen mindre endringer i 
§§ 7 og 8 og føyde til et nytt ledd i § 5.
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Også Justisdepartementets lovavdeling var inne i bildet. 
Avdelinga er spesialist på de tekniske sidene ved lov
giving, og etter innstilling fra sosialkomiteen blei 
først utkastet og deretter lovforslaget forelagt lov
avdelinga. Sosialkomiteens innstilling var enstemmig. 
Odelstinget behandla den 22. mai 1964.

Denne skisseringa av initiativ, lovframlegg og uttalel
ser fra komiteer, organisasjoner og enkeltpersoner er 
tatt med for å vise at "Lover produseres av et system, 
ikke enkeltpersoner" (Aubert 1972: 39). De som kommer 
med uttalelser, gjør det i i egenskap av yrkes- eller 
embetsutøvere, det er offentlige organ og organisasjoner 
det henvises til, ikke til enkeltpersoner. Hvem som har 
sittet i komiteene, får vi opplysninger om, men med min
dre det er dissens, refereres det til komiteen, ikke til 
komitemedlemmer.

Vi har sett at arbeidet med lov om sosial omsorg starta 
med at departementet i 1950 nedsatte en lovkomite, men 
før den tid hadde spørsmålet om ei endring av forsorgs- 
loven som nevnt vært oppe flere ganger. Vi kan si at det 
foregikk en kontinuerlig kommunikasjonsprosess fra fattig
loven trådte i kraft, en debatt som blei intensivert i åra
fra 1950. Komiteinnstillinga blei omarbeidet først i 1960, 
siden i 1963 fordi innvendinger fra ei', rekke hold viste
at det var påkrevd å endre det opprinnelige utkastet.
Også andre kommunikasjons- og informasjonsstrømmer viste 
at en del av de foreslåtte ordningene blei lite hensikts
messige. Dette skjedde i første rekke da de nye trygde
ordningene blei gjennomført på 50-tallet. Alt dette er en 
del av de samfunnsmessige forutsetningene for det ende
lige lovbudskapet.I tillegg kom at både økonomiske og 
politiske forhold gjorde ei lovendring mulig. Det vi kan 
kalle velferdsideologien var en vesentlig forutsetning 
for arbeidet med lov om sosial omsorg og for vedtaket om 
loven 5. juni 1964.
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Ideologien kom til uttrykk hos flere som tok ordet i 
odelstingsdebatten.

Wormdahl som var saksordfører, snakka innledningsvis 
om den veldige sosialpolitiske utviklinga som hadde gjort 
Norge til et av de fremste land når det gjaldt trygde- 
lovgiving. Han mente grunnlaget lå i den økonomiske og 
politiske utviklinga etter krigen, og at også folke
opinionen var en forutsetning for den gode sosialpolitiske 
utviklinga. Som opinionsdannere viste han til humanitære 
og sosiale organisasjoner og til fagorganisasjonen. 
(Stortingsforhandlinger 1963-1964, bd. 8 : 500 ) Sosia.1- 
omsorgsloven skulle ikke bare lindre eller motvirke so
sial nød, slik den primære målsettinga med de fleste av 
trygdeordningene tilsa. Hensikten med sosialomsorgsloven 
var å ta et betydelig skritt videre," ?.g hovedhensikten 
med sosialomsorgsloven kan kortest mulig uttrykkes med 
disse tre ord: Støtte til trivsel" (loe. cit).

Sosialkomiteens formann Aarvik uttalte: "Det lovforslag 
som Odelstinget i dag innbys til å vedta, er etter min 
mening et meget viktig skritt i retning av å skape den 
sosiale trygghet som vi gjerne vil at alle mennesker i 
velferdssamfunnet skal ha" (op.cit: 507). Statsråd Gjære- 
voll pekte på at sosialhjelpen skal komme inn der andre 
ordninger ikke er tilstrekkelig eller dekkende. Fattig
loven ga den enkelte bare retten til d.et aller nødven
digste til livets opphold mens lov om sosial omsorg"har 
som sin primære målsetting å løse det enkelte menneskets, 
den enkelte families sosiale problemer, og ikke bare tar 
sikte på å gi mennesket eller familien muligheter til å 
leve videre med problemene" (loc.cit.; 518 f).
Dette var synspunkter som hadde allmenn tilslutning i 
Odelstinget. Bare om § 9 nr. 2 og 3 (mindretallsanke og 
forholdet mellom sosialstyre og edruskapsnemndene var 
det fortsatt strid.

Loven blei behandla i Lagtinget 29. mai 1964. Også her 
blei administrasjonsordninga noe debattert før lovfram
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legget blei godkjent og oversendt regjeringa.

Kommunikasjonen omkring sosiallovgivinga slutta ikke 
med lovvedtaket 5. juni 1964. I tida 1965 - 1980 har 
Sosialdepartementet gitt ut 34 rundskriv som presiserer 
og utdyper bestemmelser i loven (jf. kap. 7). Gjennom 
bruk har det vist seg ønskelig å endre loven på enkelte 
punkter. Et eksempel er § 6 som har fått et tillegg fordi 
det ved bruk av loven ofte oppsto tvil om fortolkinga.
X rundskriv nr. 3 heter det:"Ved anvendelsen av lov om 
sosial omsorg § 6 har det flere ganger oppstått en tolk- 
ningstvil angående pasienter som fyller 16 år under opp
hold i institusjon eller privatforpleining som omhandlet 
i § 6 . Tvilen gjaldt om pasienten etter å ha fylt 16 år 
skulle fortsette å ha samme bostedskommune som foreldrene 
hadde på det tidspunkt barnet fylte 16 år, eller om det 
er bostedskommunen på det tidspunktet barnet ble innlagt 
som skulle legges til grunn. Dette fulgte ikke direkte 
av lovens ordlyd.

Departementet antar at den naturligste regel må være at 
pasienten etter fylte 16 år fortsetter å ha den bosteds
kommune som foreldrene, og dermed også barnet, haddde 
den dag barnet fylte 16 år. Dette er nå presisert i loven 
ved lovendring av 25. mai 1973" (s.26).

Siste gang loven fikk ei mindre endring var 21. april 
1978. Hvorvidt loven er et godt redskap i sosialomsorgen 
blir fortsatt debattert i artikler og har bl.a. vært tatt 
opp i Else Øyens avhandling om Sosialomsorgen og dens 
forvaltere.

4.2. Mottakerne av loven

Ved å lese lovparagrafer og Sosialdepartementets rund
skriv nr. 3 finner vi at lov om sosial omsorg henvender 
seg til visse forvaltningsorgan, til en yrkesgruppe og 
til ei ubestemt gruppe mennesker.
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Oppstillinga nedafor viser hvem som er mottakere, og 
den viser også det hierarkiske forholdet mellom mottakerne

I Forvaltningsorgan
a) Regjeringa
b) Sosialdepartementet
c) Fylkesadministrasjonen
d ) Kommune s tyr et
e) Sosialstyret

II Yrkesgruppe

III Ubestemt kategori av borgere (mulige klienter)

Vi skal se litt nærmere på hvem mottakerne er og på 
hvilket forhold hver av gruppene har til loven.

I Forvaltningsorganer

Lover som organiserer trygde- og støtteordniger retter 
seg i første rekke til forvaltningsorgan. De admini
strerer ordningene og har behov for å kjenne detaljene 
i loven.

a) Regjeringa
To av lovparagrafene overfører myndighet til regjeringa 
og har denne som direkte adressat. Det gjelder § 23 
"Kongen kan slutte overenskomst med annet land om sosial
hjelp etter denne lov og herunder gjøre unntak fra lovens 
regler", og § 25,1 som forteller at regjeringa ("Kongen") 
skal bestemme hvordan de midlene som var samla ifølge be
stemmelsene i Forsorgsloven, skal brukes.

b) Sosialdepartementet
Stortinget har også delegert myndighet til Sosialde
partementet, og dermed gitt både regjering og departe- 
mant fullmakt til å sette i verk visse tiltak og til å
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Ved lovkommunikasjon er det en klar statusforskjell 
mellom sender og mottakere, men også mellom de for
skjellige mottakerne er det e_L rangordning: Når re
gjeringa utøver delegert lovgivingskompetanse, har den 
underordna myndighet i forhold til Stortinget. Ethvert 
departement er lavere enn regjeringa. Kommunestyret er 
igjen underordna departementet, bl.a. er det departe
mentet som kan frita kommunene for plikter (jf. § 1 0 , 
annet ledd) .

I det direkte arbeidet med sosiale saker er det sosial
styrene som fortolker og praktiserer lovbestemmelsene. 
Men formelt er retten til å fortolke lovens intensjoner 
lagt til Sosialdepartementet, det er overordna organ 
for sosialstyrene. Ifølge § 21 i lov om sosial omsorg 
kan departementet gi nærmere forskrifter om gjennom
føringa av loven, noe det gjør ved rundskriv (jf. kap.7).

c) Fylkesadministrasjonen
Også fylkesmennene har fått en viss myndighet ved iverk
setting av loven. Den enkelte fylkesmann har plikt til å 
godkjenne den planen som kommunestyret fastsetter for 
sosialstyrets virksomhet ( § 12). På fylkesplan er det 
også oppretta nemnder ifølge § 13.3 i lov om folketrygd. 
Disse fylkesnemndene skal gi råd og uttalelser om spørs
mål som sosialstyrene i fylket finner grunn til å fore
legge for dem. Fylkesnemndene kan også siøl ta o d d  med 
sosialstyrene spørsmål som gjelder gjennomføring av 
tiltak innafor sosialstyrets arbeidsområde ( § 15).

d) Kommunestyret
Kommunestyret er også et organ som må ha en viss lov
kunnskap, og som i noen grad har innflytelse på sosial
styrets virksomhet og dermed på hvordan loven settes i 
verk.

Administrasjonen av de offentlige hjelpeordningene som 
faller inn under loven, er lagt til de enkelte kommuner. 
Forvaltningsorgan på det lokale plan er sosialstyrene. 
Det er kommunestyret som velger sosialstyret og fast-
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setter medlemstallet. Ifølge § 12, første ledd skal plan 
for sosialstyrets virksomhet fastsettes av kommunestyret 
etter forslag fra sosialstyret. Kommunestyret kan opprette 
nemnder for enkelte arbeidsområder som hører under sosial
styret § 9 ), disse nemndene skal angis i plan for sosial
styrets virksomhet (§ 1 2 ), og medlemmene velges av kummu- 
nestyret (§ 24) . Størst myndighet når det gjelder prakti
sering av loven, har kommunestyret ved at det vedtar bud
sjettet. Når det gjelder faglige avgjørelser og disposi
sjoner, har sosialstyret en nokså sjølstendig stilling, 
men i virkeligheten har kommunestyret "ganske sterk kon
troll både over sosialstyrets virksomhet og over dets 
mulighet til å ta initiativ i sosialpolitiske saker, for
di det i siste instans er kommunestyret som vedtar sosial
styrets budsjett (Øyen 1974: 21).

e) Sosialstyret
Lik andre lover som f. eks. lov om barnevern og lov om 
edruskapsvern og edruskapsnemnder forvaltes lov om sosial 
omsorg av folkevalgte organer, men som oftest er det langt 
større innslag av administrativ og profesjonell ekspertise 
i barneverns- og edruskapsnemndene enn det er i sosial
styrene. Paragraf 7 i loven forteller noe om hvem som er 
satt til å forvalte den:"I hver kommune skal det være et 
sosialstyre på minst 5 medlemmer. Kommunestyret fastsetter 
tallet på medlemmer og velger medlemmer og varamenn."
Dette betyr at sosialstyret som regel er politisk valgt. 
Loven setter ingen betingelser for medlemmenes kvalifi
kasjoner, men i Sosialdepartementets rundskriv nr. 3 
heter det at sosialstyret skal være et aktivt organ, og 
at medlemmene "bør være kvinner og menn med allsidige 
sosiale interesser og forutsetninger for å ta initiativ" 
(s. 27). I Ot.prp. nr. 56 (1962 -63) sies det at det er 
viktig at sosialnemnda blir allsidig sammensatt, slik at 
personer med innsikt på de forskjellige saksområder blir 
representert (s. 44 f). Øyen mener at i praksis betyr 
slike henstillinger lite eller ingenting. Valg etter 
rvO-n--s f r) c-t-a 1 1 on ett er- en form for kommunal qeo-
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minnelige prinsipper for valg av medlemmer til sosial
styret (Øyen 1974: 33).

Vi skal se litt nærmere på hvordan sosialstyrene er 
sammensatt. Hvem som forvalter loven, er også av inter
esse når vi i kapittel 10 skal se på hindringer for vel
lykka kommunikasjon.

Øyen gir i sin sosialpolitiske undersøking en oversikt 
over rekrutteringa til sosialstyrene. Oversikten viser 
at sosialstyret er et relativt svakt kommunalpolitisk 
organ. Det går fram at det "ikke er dominert av sentrale 
kommunalpolitikere som kan markere dets posisjon og at 
det ikke har noen stor kontingent av folk med erfaring 
fra sosialt arbeid som kan gi det faglig prestisje” (Øyen 
1974: 82). Svært ofte er de som deltar i kommunalpoli
tikken aktive i flere kommunalpolitiske organ, men blant 
dem som er medlemmer av sosialstyrene, er det 57 prosent 
som ikke har plass i noe annet organ eller er medlemmer 
i partipolitiske styrer eller komiteer. Bare noe over en 
halv prosent av medlemmene er sosialarbeidere. Til sammen 
18 % rekrutteres fra relevante yrker i vid forstand, dvs. 
blant skole-, helse- og trygdekontorpersonell, prester, 
diakoner og ansatte i sosiale institusjoner. 40 % av 
medlemmene i sosialstyret i perioden 1968 - 71 var kvinner. 
Av disse oppgir 27 % å ha et yrke utafor hjemmet, en 
tredjedel arbeider innafor helsesektoren som helsesøstre 
eller sykepleiere. Størstedelen av kvinnene deltar ikke 
i annet kommunalpolitisk arbeid. Det er gjennomgående 
få kvinner i offentlige styrer og organ, så antallet i 
sosialstyret er uvanlig høyt. Dette kan være uttrykk for 
at sosiale saker antas å kreve kvinnelig ekspertise, men 
det kan også være tegn på at ei nemnd som sosialstyret 
blir sett på som mindre betydningsfull. Andre betrakt
ninger er at det bør være en viss andel kvinner i kommu
nalpolitikken, men at de bør plasseres i perifere organ. 
Husmødre er den største enhetlige gruppa i sosialstyret.
De er gjennomgående politisk isolert. Langt på vei er de 
del av ei gruppe i kommunalpolitikken som blir kalt "de
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mokratisk staffasje". Karakterisktisk for gruppa, er 
ifølge Øyen, at den er passiv og lite informert. 54 pro
s ent av medlemmene var gjenvalgt fra det forrige sosial
styret, og mer enn en fjerdedel av medlemmene i sosial
styret for perioden 1965 - 67 satt i forsorgsstyret som 
gikk forut. I og for seg skulle vi vente at kontinui
teten skulle styrke sosialstyrene, men samtidig som so- 
sialomsorgsloven blei lansert som en nyskapning, blei 
den mer eller mindre videreført innafor den samme orga
nisatoriske ramma som den tidligere forsorgsloven. For- 
sorgsstyrene hadde hatt lav prestisje, og det hadde prega 
rekrutteringa. Det er mye som tyder på at sosialstyrene 
i første omgang overtok den lave prestisjen. Seinere 
har dette riktignok endra seg noe, i første rekke pa 
grunn av at samfunnet har retta stadig større oppmerk
somhet mot sosiale problemer (jf. op.cit.: kap.6 ).

II Yrkesgruppe

"I alle kommuner skal administrasjonen av sosialstyrets 
virksomhet legges til et sosialkontor", heter det i § 1 0 , 
første ledd. Rundskrivet sier at sosialkontoret skal ha 
en leder som er ansatt på heltid (s. 40). Utover disse 
bestemmelsene er bemanninga av sosialkontoret overlatt 
til den enkelte kommune. Formelt er det ikke formulert 
krav om hvilke kvalifikasjoner lederen av kontoret og 
andre ansatte skal ha. Men det er et visst press på kommu
nene fordi staten dekker en del av sosiallederens lønn, 
der som hun/han fyller de krav til kvalifikasjoner som de
partementet setter (jf. § 1 1 )• 1 mange kommuner har det 
vært vanskelig å få kvalifiserte folk, og dette har ført 
til at en har redusert kravene noe. Men etter hvert har 
flere sosionomer gått inn i sosialetaten, og ei rekke 
tjenestemenn uten sosionomutdanning har fulgt kurs, blant 
annet i klientbehandling.
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III Gruppe av borgere

De gruppene vi har sett på til nå, skal på ulik måte 
være med på å forvalte lov om sosial omsorg. De er mot
takere av loven, men de står også som videreformidlere 
av den.

Den siste gruppa jeg skal behandle, berøres av loven på 
en helt annen måte: det er folk som er klienter i sosial
sektoren. Loven omfatter ei rekke personer som av for
skjellige årsaker har krav på slike ytelser som dekkes av 
bestemmelsene i loven og av de retningslinjer som Sosial
departementet har trukket opp i rundskriv. Loven gir 
ingen presis beskjed om hvem som er klienter eller om 
konkrete hjelpetiltak.

I § 1 heter det "Hver kommune skal yte hjelp etter be
stemmelsene i denne lov til den som oppholder seg i kommu
nen." Og etter lovens bestemmelser skal sosialstyret gi 
"opplysninger, råd og veiledning til den som trenger det 
for å bli selvhjulpen eller for å kunne overvinne eller 
tilpasse seg en vanskelig livssituasjon" (§ 2). § 3 sier 
at den som ikke er i stand til å sørge for sitt livsopp
hold eller dra omsorg for seg selv, skal få sosialhjelp.
I særlige tilfelle kan de som trenger det få økonomisk 
hjelp for å kunne overvinne eller tilpasse seg en van
skelig livssituasjon (§ 3, nr. 2). Ifølge sosialstati
stikken mottok 55 042 personer sosialhjelp i 197S. De 
fordeler seg på ulike problemområder, de største grup
pene har utilstrekkelig inntekt, sysselsettingsproblemer, 
somatisk sykdom, psykiske vansker, alkoholproblemer, er 
enslige forsørgere eller har boligproblem. Noen av stø
nadsmottakerne tilhører mer enn ei gruppe.

Som nevnt i kapittel 3 er det i første rekke de organ 
som administrerer støtteordningene, som må ha kjennskap 
til loven og intensjonene som ligger til grunn for den. 
Men om de som er berettiget til støtte, skal komme med 
krav, må folk flest ha et visst kjennskap til ordningene.
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Aubert skriver: "Hvordan lovene virker, og gjennom hvilke 
kanaler innflytelsen skjer, vil i høy grad avhenge av 
hvilke grupper lovene har som adressater. Kommunikasjons
problemet stiller seg høyst forskjellig for profesjonelle 
lovmottakere som dommere eller forvaltningstjenestemenn, 
og for alminnelige borgere uten spesielle forutsetninger 
eller interesse for rettslige spørsmål (Aubert 1972: 55 f)

4.3. Kommunika sj ons situa s j onen

Som nevnt tidligere (s. 6 ), er den kommunikasjonen vi
behandler, flerledda. To av mottakerne, Sosialdepartemen
tet og sosialadministrasjonen i kommunene, har ifølge 
fullmakt også produsert egne tekster. Vi står dermed over
for en fireledda kommunikasjonsprosess, slik det er skis
sert i modellen på neste side.
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Denne modellen er sjølsagt sterkt forenkla. Mellom hver sender 
og mottaker skulle det egentlig vært en modell med de kompo
nentene vi har på s. 1 2, der intendert og mottatt budskap er

3)vesentlige deler.
I modellen er det ei brutt linje mellom tekst 1 og 3. mottaker 
fordi det er svært få borgere som leser lovteksten, sjøl om 
alle i prinsippet har tilgang til den.



- 36 -

5. MOTTAKERNES PLIKTER OG RETTIGHETER

Mottakerne av loven har ulike plikter og rettigheter.
At teksten inneholder ei rekke påbud, tillatelser og 
forbud,oppdager vi umiddelbart når vi leser med den 
kompetansen vi har som språkbrukere og samfunnsmedlemmer. 
I de første kapitlene har vi sett på samfunnsmessige 
forutsetninger for tekstproduksjonen. Kunnskap om disse 
forutseningene er nødvendig hvis vi vil forstå teksten 
fullt ut.

Når lover skal vedtas, følger regjering, departement og 
alle andre som befatter seg med lovbehandlinga et kon
vensjonelt instituert mønster. Til sist må framlegget 
til lov behandles i Stortinget (jf. kap. 3.1). En del 
av denne prosedyren er nødvendig for at loven skal bli 
gyldig norm i samfunnet. Å vedta en tekst som gyldig 
lov er ei normfastsettende språkhandling. Den avgjørende 
handlinga finner sted når Stortinget erklærer "Loven er 
vedtatt" etter at den nødvendige prosedyren er gjennom
ført. Når loven er vedtatt, får utsagna i loven en helt 
spesiell karakter. De fungerer som normfastsettende yt
ring er .

5.1. Utsagnas karakter og funksjon. Analyse av språk
handlingene.

I denne delen av analysen skal vi undersøke utsagnas 
karakter og funksjon. Det teoretiske grunnlaget for ana
lysen er den språkhandlingsteorien som J.L.Austin la 
grunnlaget til gjennom ei forelesningsrekke, og som har 
blitt utvikla videre av J.R. Searle, men også av andre 
språkfilosofer.

Før vi tar fatt på analysen, er det nødvendig å presen
tere enkelte sentrale trekk ved teorien. Språkhandlings- 
teorien retter oppmerksomheten mot at vi handler ved 
hjelp av språket, og at språkhandlinger utføres i et
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sosialt samspill. I de første forelesningene Austin holdt, 
opererte han med et skille mellom konstateringer og per- 
formativer. Med det siste mente han utsagn med en særlig 
handlingskarakter. Eksemplene han brukte, var i første
rekke utsagn i institusjonaliserte språklige sammenhenger, 
som f.eks. døping av skip ("Jeg døper deg "Norway""), eller 
dommerens erklæring om at tiltalte er kjent "Skyldig:"
Her etablerer sjølve utsagnet en ny tilstand. Seinere ut
vida Austin handlingsbegrepet og kom til at et hvilket som 
helst utsagn kan betraktes som ei språkhandling (Austin 
1962: 134).

Austin foretar ei tredeling av språkhandlingene. Ethvert 
utsagn består av
1 ) foneiuer/grafemer, morfemer, syntaktiske konstruksjoner, 

dvs. sjølve ytringa. Når vi former et utsagn, utfører 
vi ei lokusjonær handling (ei ytringshandling).

2) Samtidig utfører vi også ei illokusjonær handling. 
Illokusjonære handlinger omfatter alle typer utsagn: 
KONSTATERE, PÅBY, ADVARE, LOVE O S V .

3) Et utsagn har som regel en eller annen virkning pa den 
som hører eller leser utsagnet. Senderen skaper visse 
ytringsfølger. Hun/han utfører ei perlokusjonær hand
ling (ei språklig følgehandling) dersom ytringa har en 
effekt på mottakeren, f .eks. dersom mottakeren blir 
fornærma, overtalt eller overbevist. Mens alle ytringer 
må være både lokusjonære og illokusjonære, er de ikke 
nødvendigvis perlokusjonære (Austin 1962, særlig lec
ture VIII og IX).

Et eksempel hos Hancher gir en klar oversikt over de tre 
handlingene og forskjellene mellom dem. "Det å si set
ningen "lukk døra 1" er å utføre ei lokusjonær handling.
A rette utsagnet til rett person under de rette omsten
digheter (dvs. i nærheten av ei apen dør) med den inten
sjonen at en vil få ham til å lukke døra, idet en dermed 
også kommuniserer den intensjonen, er å utføre ei illoku
sjonær handling (i dette tilfellet ei bydehandling). A få 
personen til å lukke døra, eller som et alternativ å gjø
re ham sint, er forskjellige perlokusjonære handlinger
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som en kan utføre i og med at en utfører den lokusjonære 
og illokusjonære handlinga" (Hancher 1979: 1, min overs.)
Den illokusjonære handlinga avgjør hvordan utsagnet skal 
bli oppfatta.

De illokusjonære handlingene er de sentrale hos alle som 
har arbeidet med språkhandlingsteorien. Sundby sier at 
det sentrale ved de illokusjonære handlingene er "at et 
meningsinnhold uttrykkes overfor omverdenen. Vi kunne der
for snakke om "språklige meningshandlinger"f, . På grunn 
av den sentrale betydningen disse handlingene har, lar 
Sundby språkhandling referere til illokusjonære hand
linger (Sundby 1974: 27).

5.1.1.Klassifisering av språkhandlingene.

Alt hos Austin finner vi et forsøk på ei klassifisering 
av språkhandlingene. Seinere skribenter finner denne 
klassifiseringa lite tilfredsstillende (Fraser 1974, 
Searle 1976), og på dette punktet er det mest å hente 
hos Searle. I Speech Acts fra 1969 gir han en oversikt 
over reglene for åtte illokusjonære handlinger: ANMOD
NING, PÅSTAND, SPØRSMÅL, TAKK, RÅD, ADVARSEL, HILSEN, 
LYKKEØNSKING. I denne oversikten tar han med PÅBUD 
i en kommentar til ANMODNING (request). Fire regler eller 
vilkår er felles for PÅBUD og ANMODNING:

1. Saksinnhold 
(Propositional content)

2. Forberedende regel 
(Preparatory rule)

Mottakerens framtidige 
handling.

a) Mottakeren er i stand 
til å utføre handlinga. 
Senderen tror at motta
keren er i stand til å 
utføre handlinga.

b) Det er ikke sannsynlig 
at mottakeren vil utføre 
handlinga av seg sjølv
i et vanlig handlings
forløp.
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3. Oppriktighetsregel 
(Sincerity rule)

Senderen ønsker at 
mottakeren skal ut
føre handlinga.

4. Kjerneregel
(Essential rule)

Språkhandlinga tel
ler som et forsøk på
å få mottakeren til å 
utføre ei handling.

PÅBOD har i tillegg den forberedende betingelsen at sen
deren må ha autoritet overfor mottakeren. Dette autori- 
tetsforhoIdet får innflytelse på kjerneregelen fordi 
utsagnet teller som et forsøk på å få mottakeren til å ut
føre handlinga i kraft av senderens autoritet (Searle 
1969: 6 6 )? Dette er en betingelse som er avgjørende for 
forståelsen av lovbudskapet.

I en seinere artikkel finner Searle klarere kriterier for 
ei inndeling i typer av språkhandlinger og opererer nå 
med fem hovedgrupper: påstander (representatives), direk- 
tiver (directives), forpliktelser (commissives), eks
pressiver (expressives) og kvalif iser inger (declarations). 
Både ANMODNING og PÅBUD hører med til direktivene. De 
språkhandlingene som lar seg klassifisere innafor samme 
gruppe, må ha noen grunnleggende fellestrekk. De må ha 
samme illokusjonære poeng og samme tilpassingsretning 
(direction of fit). For direktivene betyr det å få motta
keren til å gjøre noe og å få virkeligheten til å føye 
seg etter ordene. Dette må også komme til uttrykk hos sen
deren, nemlig som et ønske om at mottakeren skal gjøre 
noe. For øvrig kan det være variasjon direktivene imellom 
når det gjelder andre typiske trekk (Searle 1976: 10 f).

At PÅBUD hører med til direktivene, er utvilsomt. Hva 
så med FORBUD og TILLATELSE? FORBUD og PÅBUD er nær be
slekta. Å forby ei handling er det samme som å gi påbud 
om at mottakeren skal la være å handle. Unnlatelsen er
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påbudt, og den aktive handlinga er dermed forbudt (jf. 
Sundby 1974: 50).

For å gi rom for TILLATELSE blant direktivene må vi mo
difisere noe på Searles betingelser. Den forberedende 
betingelsen blir stående. Tilpassingsretningen er den 
samme, virkeligheten skal føye seg etter ordene. Når det 
gjelder saksinnholdet, må vi forandre fra "mottakerens 
framtidige handling " til "mottakerens mulige framtidige 
handling". Når det gjelder oppriktighetsbetingelsen, blir 
det slik at senderen nærmest stiller seg nøytral til om 
handlinga blir utført eller ikke. Men ofte kan det knytte 
seg et vilkår til et utsagn som uttrykker tillatelse, og 
senderen kan ønske at mottakeren skal utføre handlinga 
hvis visse vilkår er til stede. Dette skal vi se eksem
pel på seinere (s.60 f). På grunn av tilpassingsretningen, 
den forberedende betingelsen og samsvaret for øvrig er 
det rimelig å regne TILLATELSE til direktivene. Også TIL
LATELSE innebærer at senderen har autoritet overfor mot
takeren. Stortinget kan gi departementet tillatelse til 
å handle. Et underordna organ kan foreslå, råde, ønske 
(jf. de tidligere omtalte paragrafene 75 og 76 i Grunn
loven. Regjeringa kan foreslå en lov, Stortinget kan gi 
lover).

Også Sundby opererer med direktiver som en egen klasse 
av språkhandlinger. Innafor denne klassen snakker han 
om normskapende direktiver. Sundby sier: "Det som sær
preger alle direktiver er skal-karakteren og et saksinn
hold som refererer til handlinger. Direktivets "skal!" 
virker - eller "opererer" - på handlinger, kan vi si, 
og gir et utsagn som sier at handling H skal bli tilfelle 
(1974: 50). Ut fra kapitteloverskriften:"Direktiviske 
normer (Pliktnormer)" (loc. cit.) og det Sundby har skre
vet tidligere, må utsagnet referere til de normskapende 
direktivene. Sjøl innafor en så vidt snever definisjon 
av direktivene gir han plass for TILLATELSE. Sundby bru
ker pliktnorm både om PÅBUD, FORBUD og TILLATELSE og 
sier at alle de tre normene angår pliktmessige status-
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forhold. "Påbud og forbud er pliktpåleggende normer, mens 
tillatelser er pliktfritagende" (op.cit.: 52).
Mens sjølve loven inneholder direktiver, må det en erklæring 
til for at direktivene skal gjelde. Ytringa "Loven er vedtatt" 
må være uttalt av rett person under de rette omstendigheter. 
Erklæringa er ei besegling på at korrekt prosedyre er gjennom
ført. Et slikt utsagn hører til den klassen av språkhandlinger 
Searle kaller declarations (Searle 1976: 13 f). Hos Sundby 
har de betegnelsen kvalifisering (bl.a. s. 34 f), og jeg 
har valgt å bruke hans terminologi her. Det som kjennetegner 
kvalifiseringene, er at ei riktig utføring garanterer at 
saksinnholdet vil svare til virkeligheten. Hovedtyngden av 
kvalifiseringer er institusjonaliserte språkhandlinger. Det 
eksisterer en utenomspråklig institusjon, og sender og mot
taker har sine bestemte roller innafor denne institusjonen. 
Kirke- og statsadministrasjonen er gode eksempler. Men også 
fastsetting av regler for spill er kvalifiseringer. Til klassen 
hører også normative definisjoner dvs. ei erklæring om at 
et ord eller uttrykk vil bli brukt betydningslikt med et annet 
ord eller uttrykk i en bestemt sammenheng (jf. Wormnæs 1975:
89). I juridisk sammenheng brukes gjerne betegnelsen "legal- 
definisjon" (jf. Sundby 1974: 387). Definisjonen av"bosteds- 
kommune" i § 6 i lov om sosial omsorg er et utsagn som 
kvalifiserer et juridisk relevant uttrykk nærmere.

Når vi analyserer språkhandlinger, ser vi at ei rekke trekk 
kan indikere språkhandlingenes karakter. Searle nevner sju: 
ordenes rekkefølge, trykk, intonasjon, tegnsetting, verbets 
modus og de såkalte performativverbene,dvs. verb som klart 
angir hvilken språkhandling som finner sted, som f.eks. 
døpe, påby, advare, love■ Alle de nevnte trekka er tekst- 
immanente. I tillegg kommer konteksten, som kan være helt 
avgjørende når vi vil bestemme utsagnets karakter. X 
konkrete språksituasjoner vil konteksten ofte gjøre det 
klart hva som er ytringenes illokusjonære karakter uten at 
det er nødvendig å bruke en egen tydelig markør (Searle 
1974: 30) .
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5.1.2. PÅBOD

De fleste utsagna i loven gir mottakerne påbud om å 
handle. Uttrykksmåten kan variere noe:
I Utsagn med modalverb

a) modalverbet skal:
Hver kommune skal yte hjelp etter be
stemmelsene i denne lov til den som opp
holder seg i kommunen (§ 1 )

b) modalverbet må
Innkreving (dvs. innkreving av under
holdsbidrag, min anm.) må være forlangt 
innen tre år fra den tiden lånet forfalt 
til betaling (§ 3.4, tredje ledd)

II Utsagn som inneholder verbet plikte, adjektivet 
pliktig eller det sammensatte uttrykket ha plikt 
til:
Den som søker om sosialhjelp plikter å 
la seg undersøke av den lege som sosial
styret bestemmer £ . .3 (§3.3, første ledd)
Alle påbud pålegger mottakerne ei plikt, men plikta 
synes å bli understreka ved bruken av slike uttrykk.

III Utsagn med verb i presens:
Sosialstyret r. . .] gir opplysninger, råd og 
vegledning til den som trenger det for å 
bli selvhjulpen • \j (§ 2)

Klassifiseringa av de to første typene som PÅBUD skulle 
være uproblematisk. Den tredje typen (verb i presens) 
krever en begrunnelse. Vi kan først gå veien om en svensk 
lovspråkstudie for å se på noen språklige argumenter.

I "En studie i grundlagspropositionens språk" skriver 
Sven Benson at det er ytterst vanskelig å avgrense påbud 
fra beskrivelser fordi teksten alltid i beskrivelser og 
ofte i påbud bruker presens indikativ av hovedverb. I 
undersøkinga oppfatta Benson de fleste tvilsomme t.il-
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første finner han presens indikativ i ytringer som til
svarer setninger med normangivende presens konjunktiv i 
eldre lovspråk. Dernest kan konstruksjoner med presens 
indikativ i mange tilfelle byttes mot formuleringer med 
modalverb + infinitiv av hovedverb uten at betydningen 
forandres. For det tredje har lovtekstforslaget og to 
litt eldre proposisjoner han sammenlikner med "hjfilp- 
verbskonstruktion som stilistisk variant til skenbart 
beskrivanda indikativ eller att hjaipverbskonstruktion 
i den ena texten svarar mot huvudverbskonstruktion i en 
annan och att dSrvid ingen betydelsesskillnad ffireligger" 
(Benson 1974: 217).

Hva så med vår tekst? Her er det ingen eksempler på at 
hovedsetninger med presens indikativ er reint beskri
vende. Vi kan forklare at alle ytringer med presens in
dikativ er påbud ved å bruke de to siste kriteriene til 
Benson. I § 7 har vi eksempel på at konstruksjoner med 
modalverb og presens indikativ er brukt med samme betyd
ning. Uttrykksmåten skifter fra ytring til ytring:

I hver kommune skal det være et sosial
styre på minst 5 medlemmer.

Kommunestyret fastsetter tallet på med
lemmer og velger medlemmer og varamenn.
Formann og nestformann i sosialstyret vel
ges av kommunestyret.
Sosialstyret skal ha samme funksjonstid :. .

Vi har også eksempel på at presens indikativ i en tekst 
svarer til modalverbskonstruksjon i en annen. Vi kan 
sammenlikne § 6 i sosialomsorgsloven med § 10, annet 
ledd i Lov om Forsorgsvæsenet:

Som bostedskommune etter denne lov anses 
den kommune der en person til enhver tid 
har heimen sin ...
For den som indlægges eller selv indlægger 
sig r. . .: skal . . . den kommune hvor han op- 
holdt sig :. . o anses som hans opholdssted .

Dette viser at vi gjennom en rein språklig analyse kan 
uttale oss om utsagnas karakter, men den helt klare in
dikatoren på hvilken språkhandling som utføres, finner 
vi i konteksten (jf. s.41 ). Det er med andre ord den
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tidligere analysen av teksttypen og kommunikasjons
situasjonen som leder til at utsagn med verb i presens 
blir klassifisert som PÅBUD. En slik bruk av presens 
indikativ er for øvrig velkjent fra dagligspråket også. 
Følgende ytringer kan ha samme illokusjonære karakter: 
Lukk døra! Du må lukke døra. Nå lukker du døra. Også her 
er forholdet mellom sender og mottaker (sammen med et 
suprasegmentalt trekk som intonasjon) ganske avgjørende 
når vi bestemmer utsagnskarakteren.

Ved PÅBUD har vi altså tre trekk som bestemmer språk- 
handlingas karakter: 1 ) modalverb, 2 ) uttrykk med be
tydningsinnhold "plikt" og 3) konteksten. Det siste 
trekket er det avgjørende. Ved den neste språkhandlinga 
vi finner i teksten, er det modalverbet som avgjør kara- 
teren.

5.1.3. TILLATELSE

TILLATELSE uttrykkes alltid med modalverbet kan:
Kommunestyret kan opprette nemnder for 
visse saklige og/eller stedlige arbeids
områder som hører under Sosialstyret^. .1 
(§ 9 nr. 1)
Departementet kan gi nærmere forskrifter 
om gjennomføringen av denne lov (§ 2 1 )

Mens ytringer med modalverbene skal og må og med verb 
i presens uttrykker plikt for mottakerne, gir setningene 
med kan mottakerne rett til å velge. Vi kan også si at 
de fritar for plikt.

5.1.4 FORBUD

De aller fleste lovparagrafene inneholder PÅBUD eller 
TILLATELSE. I lov om sosial omsorg finner vi bare seks 
eksempler på FORBUD. FORBUD uttrykkes med modalverba
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adverbet Ikke:
Tjenestemenn som er nevnt i § 10 
kan ikke velges som medlemmer av 
sosialstyret eller nemndene (§ 7)

5.1.5. KVALIFISERING

På s.41 nevnte jeg at § 6 inneholder en legaldefinisjon:
Som bostedskommune etter denne 
lov anses den kommune der en 
person til enhver tid har hei
men sin . .J

Også de følgende tre ytringene i paragrafen fungerer 
innafor rammene av denne legaldefinisjonen, f.eks. i 
annet ledd:

Barn har til det fyller 16 år 
samme bostedskommune som for
eldrene £. . .7

Kvalifiseringene skiller seg fra de andre språkhandlings- 
typene ved at "ordet skaper hva det nevner". I vårt eksem
pel: "bostedskommune" kan i denne lovens sammenheng bare 
forstås slik som § 6 bestemmer.



Oversikt over språkhandlingstypene i lov om sosial omsorg:

Kvalifiseringer Direktiver

PÅBUD FORBUD TILLATELSE

1 ) ytringer med modai- 
verbet skal

2 ) ytr ing er med verb 
i presens

1 ) ytringer med 
modaIverb

a) skal
b) må
2 ) ytringer med 

verb i presens 
+ uttrykk for 
"plikt"

3) Ytringer med 
verb i presens

Nektingsad- 
verbet ikke 
sammen med
1 ) modalverb
a) kan
b) må
2 ) verb i 
presens

Modalverbet
kan
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5.1.7. Oversikt over mottakergrupper og typer av språk
handlinger

Jeg nevnte tidligere (s.28 f ) at ikke alle mottaker
gruppene er pålagt de samme pliktene. Vi skal na ta for 
oss mottakernes plikter og rettigheter - i forhold til 
lov om sosial omsorg.

Teksten inneholder 117 ytringer i alt. Ni av disse er 
uten helsetningsform (fem ytringer i § 3 med oversikt 
over hvilke former sosialhjelpen kan ha, og fire ytringer 
i § 12 med oversikt over hva planen for sosialstyrets 
virksomhet skal inneholde). Det vil si at 108 av ytringene 
uttrykker normative utsagn. Fire av disse inneholder en 
legaldefinisjon § 6 , jf. s. 45 ). Disse er ikke med i
oversikten.



Oversikt over mottakergrupper og typer av språkhandlinger:

Mottaker PÂBUD TILLATELSE FORBUD I alt

Regjering 1 1 2

Sosialdep. 6 9 15

Fylkesadm. 3 3 6

Kommunestyret 37 3 3 43

Sosialstyret 14 9 3 26

Sosialkontor 1 1

Klienter 6 3 9

Ubestemt adressat 3 3

I alt 71 28 6 105X)
X ) Sluttsummen er 

fylkesmannen i
105 fordi § 
samme ytring

12 har påbud til kommunestyret og



5.2. Utvidelse av språkhandlingsanalysen

Jeg har til nå argumentert for at de språkhandlingene 
vi finner i loven, er direktiver. Nå skal vi utvide analy
sen noe og se at det er flere dimensjoner i teksten.

Ved siden av direktiver og kvalifiseringer finnes det 
ifølge Searle tre andre klasser av språkhandlinger: på
stander , forpliktelser og ekspressiver (jf. s.39 )•
Språkhandlinger som TAKKE, GRATULERE,UNNSKYLDE tilhører 
den siste gruppa, som er den eneste vi ikke finner re
presentert i vårt materiale. Påstandene kan bedømmes 
etter vurderingsskalaen sant og falskt. Vi kan spørre: 
svarer ordene til virkeligheten? Tilpassingsretningen er 
altså motsatt den vi finner ved direktivene (jf. s. 39 )
I oversikten over språkhandlingene s. 46 så vi at PÅBUD 
blir uttrykt på tre forskjellige måter. En av dem er ved 
hjelp av presens indikativ. Da loven blei vedtatt 1 1963, 
var disse utsagna reine påbud. I dag har en del av disse 
utsagna dobbeltkarakter. De er også en beskrivelse av 
noe som finner sted, av sedvane etter at loven har tatt 
til å virke og påbudene har ført til konkrete tiltak.
Vi finner det særlig i utsagn som inneholder admini
stras jonsbestemmelser :

Kommunestyret fastsetter tallet på 
m e d l e m m e r  o g  v e l g e r  m e d l e m m e r  o g  

varamenn.
Formann og nestformann i sosial
styret velges av kommunestyret 
(§ 7, annet og tredje ledd)

Også enkelte skal— utsagn kan vi na, femten ar etter 
lovvedtaket, lese på samme maten:

I hver kommune skal det være et 
sosialstyre på minst 5 medlemmer.
Sosialstyret skal ha samme funk
sjonstid som kommunestyret (§ 7, 
første og fjerde ledd)

Men e-i slik lesing fjerner ikke direktivkarakteren som 
er primær og intendert.
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I lovteksten er det også noen ytringer med en annen 
dobbeltkarakter enn den vi så i avsnittet ovafor. I og 
med loven er det gitt tilbud til personer som er i en 
slik situasjon at de trenger hjelp. Konkrete tilbud 
kommer indirekte til uttrykk gjennom påbudene til kommu
nene og sosialstyrene i § 1, første ledd og §§ 2 og 3.1-3.

Kort' summert kan vi si at å sikre alles rett til sosial 
trygghet var en vesentlig hensikt da sender formulerte 
lov om sosial omsorg. Senderens hensikt kunne bare 
gjennomføres gjennom ei rekke konkrete tiltak. Bestem
melser om slike tiltak blei gitt som påbud til for
valtningsorgan og yrkesutøvere, slik vi har sett det i 
første delen av dette kapitlet (s. 42 f). Men indi
rekte - i og med loven - er det også gitt tilbud til per
soner som trenger hjelp i en vanskelig livssituasjon. Vi 
finner altså TILBUD som den fjerde språkhandlingstypen i 
teksten. TILBUD hører med blant forpliktelsene (commis
sives) . Det illokusjonære poenget er at sender forplik-

3) •ter seg til et framtidig handlingsforløp. Hvis vi til
byr noen hjelp, har vi forplikta oss til å handle. Til
bud er nær beslekta med løfte. (Denne språkhandlinga 
behandler Searle utførlig i kapittel 3 i Speech Acts.)

Bare ved disse ytringene og ved loven som helhet vil jeg 
bruke betegnelsen "indirekte språkhandling". Utsagna i 
avsnittet foran har også en dobbeltkarakter. Men når vi 
snakker om ei indirekte språkhandling, tenker vi på ei 
språkhandling der sender i og med at hun/han utfører ei 
språkhandling også utøver en annen, og denne andre hand
linga er også intendert. Gjennom lov om sosial omsorg 
hadde lovgiverne til hensikt å gi et tilbud i og med at 
de påbød noe. De bestemmelsene som vi finner som indirek
te tilbud i loven, har seinere blitt formulert som tilbud 
i brosjyrer fra enkelte sosialkontor. Dette kommer jeg 
tilbake til i kapittel 8 der jeg skal behandle det siste 
trinnet i kommunikasjonen omkring lov om sosial omsorg.
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6 . LESBARHET OG STILPREG

Både stiltradisjon og saksinnhold er med og bestemmer ut
forminga av loven. Den som setter loven på papiret, er bun
det til et nokså, regelmessig mønster.Lovtekster har en klar 
ytre disposisjon, mange formuleringer har blitt nokså 
faste, f.eks. i bestemmelser om når loven trer i kraft 
og i henvisninger til andre paragrafer, enkelte formu
leringer kan være overtatt direkte fra eldre lovtekster.
Den relativt regelmessige formen skyldes også karakteren 
i utsagna. Som vi så i kapitlet foran, inneholder alle 
lovparagrafer normative utsagn. Hver ytring inneholder én 
norm, og i de fleste tilfellene blir alle vilkår og andre 
forhold som angår denne normen plassert i samme ytringa.
Det kan derfor være mye informasjon i ei ytring, og en 
del ytringer er lange og nokså kompliserte. Som vist har 
loven flere mottakertyper, med ulike muligheter for å 
tilegne seg budskapet. Teksten vil ikke oppfattes som like 
komplisert/enkel av alle lesere, ogsa dette aspekte^ vil 
være med i den videre analysen.

6 .1 . Disposisjonen

Lov om sosial omsorg er bygd opp etter vanlig mønster for 
lover med inndeling i kapitler, paragrafer, nummer,ledd 
bokstav og punktum (unummerert ytring). Loven har tjue
fem paragrafer. Disse er fordelt på åtte kapitler:

Kapittel I Alminnelige bestemmelser. § 1 - 6

" II Om administrasjon. § 7 - 11

" III Plan for sosialstyrets virksomhet. § 12

" IV Behandling av søknader om sosial
hjelp. Bistand av fylkesnemnda. § 13 - 15

" V Refusjon av utgifter til sosial
hjelp. § 16

" VI Tvistemål. Klage. Ny behandling. § 17 - 18
" VII Forskjellige bestemmelser. § 19 - 23
" VIII Lovens ikrafttreden. Overgangs

bestemmelser . § 24 - 25
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Den videre inndelinga av loven varierer noe fra para
graf til paragraf. De korteste paragrafene, §§ 2, 17,
20, 20 a, 21, 22 og 23 inneholder bare ett ledd. Bort
sett fra i § 20 a faller dette sammen med ett punktum.
Ledd er den vanligste underinndelinga innen en paragraf.
Det begynner med innrykk på linja uten tall eller bokstav 
foran. Den lengste paragrafen, § 3, er delt i nummer 
(nummerert med arabertall), ledd, bokstav (nummerert med 
liten bokstav) og punktum. I omfattende paragrafer, som 
§§ 9, 18 og 25 finner vi nummer, ledd og punktum.

6.2. Lesbarhet

For å få et inntrykk av hvor vanskelig en tekst er, kan 
vi bruke en lesbarhetsformel. Det vil si at vi tar statis
tiske midler til hjelp for å avgjøre om det er lett eller 
vanskelig å tilegne seg teksten. Ved å kombinere ulike 
språklige faktorer kan en komme fram til forskjellige 
lesbarhetsformler. Jeg har brukt en lesbarhetsformel,
liks,^ som er utarbeidet av C.H.Bjfirnsson for svenske

2 )tekster. Etter å ha prøvd flere varianter kom BjBrns- 
son til at summen av gjennomsnittlig meningslengde og 
prosentdel lange ord fikk utgjøre indeks. Ord med mer 
enn seks bokstaver regnes som lange ord. Stor bokstav 
etter punktum og kolon er avgjørende for regning av mening 
(BjOrnsson 1968: 6 8 )3^. (Mening i Bjttrnssons terminologi 
faller sammen med det jeg har valgt å kalle ytring, og 
jeg bruker denne betegnelsen i fortsettelsen.)

Gjennomsnittlig ytringslengde kommer vi fram til ved å 
telle alle ord i teksten (a) og alle ytringene (b). Ved 
å dele (a) på (b) får vi gjennomsnittlig ytringslengde 
(Yl). For å få prosentdelen lange ord (Lo) teller vi alle 
de lange ordene (c) og deler dette tallet på (a) og ganger 
med 100. Liks = Yl + Lo.

Som nevnt i innledningen har jeg på enkelte punkter sammen
likna lov om sosial omsorg med andre lovtekster. Lesbar-
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hetsindeksen gir dette bildet:

Ytringslengde Lange ord Liks 
lov om sosial omsorg (1964): 21,7 32,1 53,8

Lov om Forsorgsvæsenet (19 00): 28,5 34,9 63,4

lov om fullbyrding av nordiske
dommer på straff (1963): 26,0 30,8 56,8

lov om arbeidervern og 
arbeismiljø (§§ 1,2,5,6,7,9,10
og 11) (1977): 20,6 29,6 50,2

lov om offentlighet i for
valtningen (1970): 26,6 36,7 63

(Tallene for de to siste lovene er henta fra Wisth 1980: 86 

og 8 8 )

Det siste tallet er noe overraskende om vi sammenlikner 
med de tre andre lovtekstene fra 1960 - 70 tallet. Men om 
vi sammenlikner talla, ser vi at lov om offentlighet i 
forvaltningen har markert flere lange ord enn de øvrige. 
Dette skyldes blant annet ei rekke sammensatte substan
tiv og verb som forvaltning svirksomhet, saksdokumenter, 
avsende, ferdigbehandle, hemmeligholde, innlevere, inn
komme. Periodelengden er en del høyere enn for lov om 
sosial omsorg, men er nokså jevn med lov om fullbyrding 
av nordiske dommer på straff.

Sammenlikner vi alle lovtekstene, ser vi at liks er høyest 
for Lov om Forsorgsvæsenet fra 1900, og at gjennomsnittlig 
periodelengde er høyere enn ved de andre tekstene. Dette 
var et resultat en kunne vente ut fra et generelt inntrykk 
av at lovspråket har blitt noe enklere i løpet av de siste 
tiåra. Ett visst belegg for dette finner vi også i Ragn
hild Liers hovedoppgave om nynorsk lovmål. Når det gjelder



syntaksen, mener Lier at en av tendensene er at periodene 
har blitt kortere, og at tallet på leddsetninger har gått 
ned (Lier 1976: 94). Men en oversikt over periodelengden 
i ti lover for tidsrommet 1900 - 1974 viser at enkelte 
lover bryter dette mønsteret. Lov om arv fra 197 2 har 
gjennomsnittlig periodelengde på 23,7 mot 16,2 i lov om 
lærarutdanning fra 1973, og en så gammel lov som log um 
manntal og Stortingsval fra 1900 har et gjennomsnitt på
19,4 (op.cit.: 65).

Svenske og amerikanske undersøkinger har vist at for 
gjennomsnittsleseren er det ideelle antall ord i perioden 
omkring 18 (Flesch 1949: 116). Laveste tall i det under
søkte lovmaterialet finner vi i lov om sosial omsorg med 
gjennomsnittslengde på 21,7. Lesbarhetsindeksen viser at 
de fire nyere lovtekstene ligger mellom grensene 50,2 og 
63,3 (lov om offentlighet i forvaltningen). På grunnlag 
av testpersoners vurdering av teksters vanskelighetsgrad 
har BjOrnsson kommet fram til en enkel liks-tolking:

Liks Beskrivelse
15 - 25 svært lett
25 - 35 lett
35 - 45 middels
45 - 55 vanskelig
55 - svært vanskelig

(Bjflrnsson 1968: 89

Legger vi dette skjemaet til grunn, får to av tekstene 
karakteristikken "vanskelig"(arbeidsmiljøloven og lov om 
sosial omsorg). De tre andre vil vi karakterisere som 
"svært vanskelig" (lov om fullbyrding av nordiske dommer 
på straff, lov om offentlighet i forvaltningen og Lov om 
Forsorgsvæsenet).

Bjftrnsson har også gitt en beskrivelse av fordeling av 
lesbarhetsindeks på forskjellige litteraturtyper. Han 
delte i fire grupper: 1) Barne- og ungdomsbøker, 2) Skjønn
litteratur, 3) Saklitteratur og 4) faglitteratur (op.cit.:91) 
Hypotesen, som blei bekrefta, var at faglitteratur, dvs.
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saktekst som vender seg til spesialister av ulike slag, 
har lengre perioder og flere lange ord enn de øvrige 
gruppene. Til faglitteratur regner Bjflrnsson også offent
lig språkbruk innen forvaltningen og lovtekster, men 
sier om de siste at det kan være grensetilfelle. Skriv 
fra myndighetsorgan til allmennheten regner han som sak- 
litteratur. Lover som henvender seg til andre enn juris
ter, bør vi etter min oppfatning regne til samme katego
ri. Bjfirnsson prøvde 50 tekster sakprosa og fant et liks- 
gjennomsnitt på 56. Gjennomsnittlig periodelengde var 
på 21, og det var 35 prosent lange ord. Bjttrnsson mener 
at om administrasjonsspråket bare brukes til "internt 
bruk", kan liks gjerne være på 60, sjøl om han vil sette 
et siktemål for språkbruken på 50. Retter administra
sjonen seg til lekfolk, er dette for høyt, og en bør 
sikte mot 40 for å bli forstått (op. cit.: 99 f ).

X kapittel 4.2. så vi at lov om sosial omsorg i første 
rekke retter seg til et forvaltningsorgan der lekfolk 
er satt til å administrere ordninga. Om vi har denne 
mottakergruppa for øye, blir lesbarhetsindeksen for loven 
en indikator på en for vanskelig tekst. Tabellen s. 53 
viser at det er relativt liten forskjell mellom lov om 
sosial omsorg og lov om fullbyrding av nordiske dommer 
på straff. Den siste er en prosesslov med jurister som 
mottakere.

Gjennom lesbarhetsindeksen har vi fått et foreløpig 
inntrykk av tekstene. Før jeg går nærmere inn på ytringene 
i lov om sosial omsorg, skal jeg stoppe noe ved det måle
instrumentet jeg-har br.ukt. Lange ytringer er en faktor 
som går igjen i de fleste lesbarhetsformler, og også 
alene (som hos Lier 197 6 ) er ytringslengde brukt som in
dikator på at en tekst er tunglest. Schlesinger (1968: 71 f) 
stiller spørsmål om det er lange ytringer i seg sjøl som 
gjør en tekst vanskelig å lese. Gjennom forsøk kom han 
til at det ikke var ytringslengden i og for seg som gjorde 
utslaget. Men når lange ytringer kan brukes som mål på 
at teksten er tunglest, er det fordi lange ytringer som
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regel har syntaktisk komplisert struktur. Svært ofte vil 
nok dette holde stikk, men det bør etterprøves.

Ifølge Ståhle (197 0: 3 0 f) kan en ordrik periode fylle 
talespråkets krav om lett å nå mottakeren bare setninger 
og setningsledd er formålstjenlig arrangert. Det kan skje 
ved sideordning og ved at leddsetninger hektes på hverandre 
i naturlig rekkefølge uten innskudd. Som eksempel bruker 
han et avsnitt fra Strindbergs Rttda rummet. Det er ikke 
tunglest på tross av at det inneholder 134 ord og 17 set
ninger i ei ytring. Dette stiller Ståhle opp mot et like 
langt avsnitt fra Rydbergs Den siste Athenaren. Dette 
avsnittet er delt i to omtrent like lange ytringer og be
står av sju setninger til sammen. Når det likevel er langt 
tyngre å lese, skyldes det lange og innholdsrike nomjjiaJLi:— J 

ledd, attributt er stilt foran hovedord, og den ene yt
ringa' innledes av ei omfangsrik setningsforkorting. Hos 
Strindberg er de nominale leddene korte, verbene har en 
framtredende plass. Av de 17 setningene er 13 hovedset
ninger. De er samordna og slik knytta til hverandre at inn
holdet får stigning. Tekstavsnitta har begge mange ord 
med mer enn seks bokstaver. Hos Rydberg finner vi 56, i 
Strindbergteksten 47.

Fordi den formelen jeg har brukt, kombinerer de to fak
torene gjennomsnittlig ytringslengde og prosentdel lange 
ord, er den et bedre mål enn om jeg hadde brukt ytrings— 
lengde alene. Likevel skulle det være klart ut fra det 
jeg har anført ovafor, at liks eller andre lesbarhets— 
formler ikke bør nyttes som mekaniske mål.
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6.3. Mer om ytringene

I de tekstene jeg har analysert, varierer lengden på 
ytringene nokså mye. I lov om sosial omsorg er det 22 
ytringer med mellom tre og ti ord. Så korte ytringer 
finner vi bl.a. i paragrafer som inneholder korte på
bud, § 20 a, og der oversikter over bestemmelser er satt 
opp punktvis, som f.eks. i § 3, 1:

Enhver aldersheim skal ha godkjenning av 
departementet. Ny aldersheim må ikka tas 
i bruk før godkjenning foreligger

Til den som ikke er i stand til å sørge 
for sitt livsopphold eller til å dra om
sorg for seg selv, ytes sosialhjelp i 
følgende former:
a. £ . 0
b . ^
c. Opphold i aldersheim, pleieheim eller 
andre passende institusjoner.
d. Privat forpleining (familiepleie).
e. Bidrag eller i unntakstilfelle lån 
til livsopphold

Den lengste ytringa er på 102 ord (§ 16), men det er 
ikke uten videre gitt at den lengste ytringa i en tekst
er den tyngste å lese. § 16 er delt opp i nummer med
bokstaver a - d og er derfor lettere å lese enn det høye 
tallet tyder på. Oppstykkinga gjør at teksten blir mindre 
kompakt. Langt verre er det & få oversikt over og gripe 
fatt i denne ytringa på 54 ord i § 6 , annet punktum:

For person som oppholder seg i insti
tusjon eller privat forpleiningssted 
hvor oppholdsutgiftene helt eller del
vis dekkes av det offentlige etter lov 
om vanføre, lov om psykisk helsevern
eller etter lov om sykehus fordi ved
kommende er under åndsvakeomsorgen 
eller epileptikeromsorgen, legges til 
grunn forholdene på den tid da ved
kommende ble mottatt i institusjon 
eller forpleiningssted.

Ytringa inneholder 4 leddsetninger og har underordning -=__ 
av tredje grad. Mellom preposisjonsleddet for person 
og det passive verbalet legges er det skutt inn tre 
leddsetninger som til sammen består av 37 ord. Ytringer
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av denne typen kan sammenlignes med "kinesiske esker". 
Inne i en større eske er det nlassert flere mindre ve<3 
siden av hverandre, inne i hver av disse er det noen enda 
mindre (jf. Lundebv 1976: 16).
Strukturen i ytringa gjør det vanskelig for leseren å 
få fatt i sammenhengen. Ytringsstrukturen er spesielt 
komplisert i denne paragrafen og i § 3. Hele § 6 består 
av fire ytringer på mellom 25 og 54 ord.

I tillegg til den siterte ytringa er det bare én med 
underordning av 3. grad, ellers finner vi 2. grads under
ordning i 14 av ytringene, underordning av 1. grad i 55.
I flere av ytringene er det to eller tre underordninger 
av 1. grad. 37 av ytringene inneholder bare én setning, 
ni av ytringene er uten helsetningsform. I gjennomsnitt 
har loven 1,1 leddsetning pr. periode. Vi kan sammen
likne med andre tekster for å vurdere vankelighetsgrad 
og stilpreg. Vi skal også se fordelinga av leddsetnings- 
typer i tekstene.



Oversikt over leddsetninger og leddsetningstyper i ulike tekster:

Antall leddset Leddsetninger i prosent av det
ninger pr. ytring totale antall leddsetninger

nominale adjektivale adverbiale

lov om sosial omsorg 1,1 11,7 58,6 29,7

Lov om Forsorgsvæsenet 1/5 8,5 47,3 44,2

lov om fullbyrding av 
nordiske dommer på straff

1,4 7,2 47,0 45,8

Stortingsspørsmål 
(Lomheim 1971: 18)

1,1 41,4 34,0 24 ,6

Avisledere 
(Lomheim 1971: 18)

0,7 37,2 42,4 19,4

7 brosjyrer 
(Wisth 1980: 223)

0,9 41,7

TAUS
(Reine 1980: 72,131,200)

0,4 37
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Hovedtyngden av de adverbiale leddsetningene i lovene 
uttrykker vilkår:73,7% i sosialomsorgsloven, 75,8% i 
forsorgsloven og 8 6 ,8% i lov om fullbyrding av nordiske 
dommer på straff. I Wisths brosjyrer fra offentlige 
institusjoner er prosenten 50,2 i gjennomsnitt, stor- 
tingsspørsmålene har 1,5%, avislederne 5,2. Når tallene 
er så forskjellige, er det sjølsagt fordi hensikten med 
og innholdet i tekstene er forskjellig. Som Sundby på
peker ligger det visse vilkår implisitt i alle direk- 
tiver. "Handlingen" å åpne vinduet" kan bare utføres 
såfremt vinduet er lukket. Visse forutsetninger om situa
sjonen ligger altså implisitt i handlingstemaet. En 
pliktnorm som ikke krever andre situasjonsbetingelser 
oppfylt enn dette, kan kalles ubetinget eller katego
risk. En pliktnorm som forutsetter visse tilleggskjenne- 
tegn ved situasjonen utover det logisk trivielle for at 
den skal kunne anvendes, er betinget eller hypotetisk. 
Summen av situasjonsbetingelsene kan kalles normens an
vendelsesområde" (Sundby 1974: 55).

Med utgangspunkt i vilkårssetningene ser vi at det er 
flere betingede klientbestemmelser enn administrasjons- 
bestemmelser. I de tre første paragrafene er det 0,4 
vilkårssetninger pr. ytring, for de øvrige paragrafene 
er tallet 0,17. Det er et karakteristisk trekk ved flere 
av vilkårene i de tre første paragrafene at de er vagt 
formulert. Også andre språkmarkører viser at skjønnet 
har stor betydning i sosialomsorgen.

6.4. Vage retningslinjer

X stor utstrekning må sosialstyret selv vurdere nvoraan 
det skal handle overfor dem som søker om sosialhnelp.

6.4.1. Vilkår for å handle
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tillatelser. Av disse finner vi 10 i de tre første 
paragrafene, dvs. at tillatelsene utgjør 43,5 % av 
direktivene i denne delen av loven, mens loven som 
helhet har 25,6 %. Kan-modaliteten viser at avgjørel
sen er overlatt til mottakerens skjønn. Dette under
strekes ytterligere av andre markører i fire av til
latelsene, tre ganger ved at det settes som vilkår at 
sosialstyret finner det rimelig å utføre handlinga, 
eller at handlinga ikke vil være til skade for den som 
søker om hjelp.

Overstiger oppholdsutgiftene den refu
sjon som kan kreves etter foregående 
ledd, kan det bestemmes at pensjonæren 
helt eller delvis skal dekke de over
skytende utgifter når dette etter hans 
økonomiske evne finnes rimelig ( § 3.5, 
tredje ledd)
Oppholdskommunen kan dog henvise den 
som har bosted i annen kommune til a 
søke hjelp der, i den utstrekning det
te ikke må antas å være til skade for 
ham (§ 1 , annet ledd)

Også innrømmelsessetningen i § 3.2 gir sosialstyret 
tillatelse til å gå ut over de retningslinjene som er 
satt opp i § 3.1:

Sosialstyret kan i særlig tilfelle, 
selv om vilkårene i nr. 1 ikke er til 
stede, yte økonomisk hjelp til per
soner som trenger det for å kunne 
overvinne eller tilpasse seg en van
skelig livssituasjon.

Dvs. at hjelpetilbudene ikke er avgrensa - til den som 
faller innafor hovedregelen, "den som ikke er i stand 
til å sørge for sitt livsopphold eller til å dra omsorg 
for seg selv" (§ 3.1).

6.4.2 Modifiserte påbud

I tillegg til de ti tillatelsene finner vi tre modifi
serte påbud i de tre første paragrafene, dvs. at 13 av 
23 utsagn i disse paragrafene (56,5 % ) inneholder
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språkmarkører som viser at direktivet ikke er absolutt, 
men at sosialstyret må avgjøre om det er nødvendig å 
sette i verk tiltak. I det første eksemplet modifiseres 
påbudet av det vilkår som må være til stede for at hand
linga skal settes i verk:

Den som søker om sosialhjelp plikter 
å la seg undersøke av den lege som 
sosialstyret bestemmer, dersom dette 
finnes nødvendig for avgjørelsen av 
søknaden (S 3.3. første ledd)

Pliktmodaliteten gjelder søkeren, men det er sosialstyret 
som har fullmakt til å avgjøre om påbudet skal gjøres 
gjeldende.

I § 3.3 annet ledd må sosialstyret vurdere hva som er 
nødvendig utstrekning:

Ved tilståelse av sosialhjelp skal
det samtidig i nødvendig utstrekning 
fastsettes nærmere vilkår for hjel
pen .

§ 3.1 gir påbud om former for sosialhjelp i fem punkter 
(a - e). I tillegg kommer et sjette punkt som åpner ad
gang til å gi lån eller bidrag til andre formål enn nevnt 
i bokstav a - e i den utstrekning det anses nødvendig.

Også angivelser av hjelpeformer viser at sosialstyret 
ofte må handle på grunnlag av skjønn og ikke ut fra 
klare rettsregler.

6.4.3 Retningslinjer for valg av hjelpeformer

Det er bare § 3.1 som nevner hjelpeformer. Som nevnt 
foran har bestemmelsen bare fire punkter,og de er lite 
detaljerte.

Mangelen på presiseringer er ikke tilfeldig. "Innstil
ling til lov om sosialhjelp" forteller at komiteen drøfta 
om loven burde gi mer uttømmende bestemmelser om hjelpe
former, men den kom til at loven bare burde trekke opp
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rammene. "En oppregning kan lett bli for vid derved at 
den åpner mulighet for en sosialhjelp som overskrider de 
grenser for sosialhjelp som er gitt i den alminnelige 
beskrivelse av sosialhjelpen. En oppregning kan også bli 
for snever, idet den kan gi anledning til å dra den slut
ning at en spesiell hjelpeform som ikke er nevnt, ikke 
kan karakteriseres som sosialhjelp og derfor ikke kan 
benyttes" (Innstilling til lov om sosialhjelp, s. 21, 
bilag til Ot. prp. nr. 56 i Stortingsforhandlinger 1962 - 
63, bd.4). Komiteen så også at ramma blei for tom, men 
overlot til lavere forvaltningsorgan å fylle den. Ramiaa 
"kan utfylles og nærmere beskrives ved de bestemmelser 
som gis i planer som kommer i stand ved samarbeid mellom 
kommunenes sosialnemnder. Sosialdepartementet vil ved 
rundskriv og på annen måte kunne gi verdifull veiledning 
om hvorledes lovbestemmelsene skal fortolkes i praksis" 
(op.cit.: 21 f).

6 .5 Personbetegnelser

6.5.1 Sosialhj elpsmottakerne

Loven gir heller ikke entydige regler for hvem som skal 
motta hjelp. Substantivene person og søker brukes for 
personer som kan nyte godt av sosialomsorgen eller som 
blir pålagt plikter i forbindelse med sosialhjelpen. 
Ellers finner vi noen substantiv som uttrykker familie
relasjoner (ektefelle, foreldre, barn). Loven har fem 
substantiviske adjektiv som betegner personer: den under- 
holdspliktige som forekommer to ganger, heimstavnsløs 
og dessuten kreftsyk og spedalsk i sammenheng med om
tale av lover fra 1939 og 1885, som skal oppheves (§24, 
femte ledd, b og d). 37 pronomen (1,5 % av ordene) er 
personbetegnelser,35 av dem refererer til (eventuelle) 
mottakere av sosialhjelp. Pronomenet han er brukt åtte 
ganger. Det brukes anaforisk og viser tilbake til ord 
som søker og per son. Pronomenet det er brukt tre ganger 
om person. Korrelat er i to av tilfellene barnet, i ett
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tilfelle er det medlem som står som korrelat. Både han 
og det representerer her et foregående ledd i samsvar 
med ordets grammatiske kjønn. I loven er det ingen kjønns- 
spesifikke substantiv, og da finner vi, i samsvar med

4)vanlig praksis, heller ikke pronomenet hun.

Personer blir ofte omtalt med pronomenet den - eller med 
pronomenet enhver - sammen med en relativsetning. Den er
brukt tolv ganger på denne måten, enhver er brukt én.
Også flertallspronomenet de finner vi én gang med rela
tivsetning etter. (De to siste refererer til personer 
som forvalter loven.) Bruken av disse pronomenene med 
etterfølgende leddsetning som korrelat svarer til Trygve 
Knudsens beskrivelse:"Han, hun og den kan henvise til et
etterfølgende ledd, oftest til relativsetning: Prono
menet får da sitt innhold og sin avgrensning først gjen
nom noe som kommer direkte etter, relasjonen går fremover, 
ikke bakover. Mest brukt ved henvisning til en etter
følgende relativsetning, som regel bare i uttrykk av mer 
almengyldig innhold, når pronomenet har vid, alminnelig 
betydning og er brukt om en hvilken som helst person 
som karakteristikken i relativsetningen kan passe på. 
Derfor er den stadig i funksjon i ordtak, faste vendinger, 
uttrykk for vedtekt og regel ..." (Knudsen 1949: 12).
Den betegner en hvilken som helst person som er i den 
situasjon som leddsetningen beskriver:

Hver kommune skal yte hjelp etter 
bestemmelsen i denne lov til den 
som oppholder seg i kommunen (§ 1 , 
første ledd)
Den som søker om sosialhjelp plik
ter [. . .1 ( § 3.3)

I det siste eksemplet har pronomenet og relativsetningen 
samme betydning som substantivet søkeren, som forekommer 
seks ganger.

Til pronomenene regner jeg også vedkommende, 1 Ordet fore
kommer ni ganger i sosialomsorgsloven. Som eksempel kan 
vi bruke § 6 , første ledd, annet punktum:
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For person som oppholder seg i insti
tusjon eller privat forpleiningssted 
hvor oppholdsutgiftene helt eller del
vis dekkes av det offentlige £ . .] fordi 
vedkommende er under åndsvakeomsorgen 
eller epileptikeromsorgen, legges til 
grunn forholdene på den tid da vedkom- 
mende ble mottatt i institusjon eller 
forpleiningssted.

Det er vanlig å betegne pronomenene som tomme rammer, ord 
med vid, generell betydning som får sitt innhold fra 
situasjon og språklig sammenheng (f.eks. Diderichsen 
1968: 50, Knudsen 1949: 2). Substantivet person er på 
samme måte som et pronomen, en vid, allmenn betegnelse 
som får innhold fra omgivelsene. Vi finner substantivet 
åtte ganger i sosialomsorgsloven, i fire av tilfellene 
blir substantivet nærmere avgrensa' gjennom en relativ- 
setning på samme måte som det ubestemte generelle pro
nomenet den i eksemplene ovafor:

Sosialstyret kan . -7; yte økonomisk 
hjelp til personer som trenger det 
for å kunne overvinne eller tilpasse 
seg en vanskelig livssituasjon (§ 3.2)

Det er sjølsagt ikke noe i veien for å bruke andre sub
stantiv med lignende innhold på samme måten, men betyd
ningsinnholdet ville nok være mer avgrensa enn det er 
ved substantivet person.

Som denne gjennomgåelsen har vist, er sosialhjelpsmot— 
takerne ofte omtalt med substantiv og pronomen som får 
innhold gjennom beskrivende leddsetninger. Disse setningene 
inneholder nokså vage utsagn, det dreier seg om personer 
som trenger hjelp og som ikke er i stand til a sørge for 
jjtt livsopphold, ba vidt åpne karakteristikker skulle 
kunne hindre at noen faller utafor hjelpeapparatet, men 
vaghetene kan gjøre det vanskelig for leserne å avgjøre 
'ivem som er referenter. Xgjen står vi overfor skjønns
spørsmål: hvor restriktive eller hvor åpne vil sosial
styrene være når de avgjør om en person er i den situa
sjonen at hun/han trenger hjelp.
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6.5.2. Administrasjonen

Som nevnt tidligere er bare to av 37 pronomen brukt om 
personer som forvalter lov om sosial omsorg. Substan
tivene fordeler seg annerledes. 64 substantiv (2,5% av 
alle ordene, 1 0 ,6% av substantivene) betegner personer.
38 av disse gjelder personer som administrerer lovbe
stemmelsene: fylkesmann, formann, nestformann, leder, 
varamann, tjenestemann, medlem (dvs. av sosialstyret).

I alt refererer 4,2% av ordene til personer. Til sammen
likning kan jeg nevne at i TAUS-materialet utgjør bare 
pronomenene jeg, vi, de, han, min 7,35% av ordene (Hans
sen 1975: 28). At det er så få personbetegnelser i loven, 
har først og fremst sammenheng med emnet. De fleste para
grafene inneholder administrasjonsbestemmelser, og ei 
rekke ganger er det ikke personer, men regjeringa ("Kongen"), 
departementet, fylkesadministrasjonen eller kommunale organ 
som er handlende person.

Offentlig språk kjennetegnes ofte av mange passivsetninger 
med agensstryking . Dette språktrekket vil gjerne virke 
avpersonifiserende. I alt er det 63 agensstrykinger i 
passivsetninger i sosialomsorgsloven, men dette rammer 
i første rekke handlende organer, ikke personer. Bare i 
fire setninger er det personer som er underforstått. 
Virkningene av agensstrykingene kommer jeg tilbake til i 
neste kapittel.

6 .6 . Passiv

6.6.1. Omfang og virkning

Bruken av passiv er et framtredende språktrekk i lov
teksten. Av 232 setninger er 77 passive, dvs. at 33,2% 
av setningene inneholder en passivkonstruksjon. Dette er 
en svært høy prosent om vi sammenlikner med talespråk 
og andre teksttyper. Generelt gjelder at konstruksjonen 
er langt mer vanlig i skrift enn i tale. Hos informantene
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i Talemålsundersøkelsen i Oslo var 3,3 % av setningene 
passive (Hagness 1978: 176). I skrift vil hyppigheten i 
passivbruk variere med stilart og vil også i noen grad 
være avhengig av den enkelte skribent. I "Om brug af 
passiv på dansk" fra 1934 skriver Erik Rehling at han 
gjennomsnittlig har funnet 5 % passive setninger i et 
stort utvalg prosalitteratur fra de siste hundre år (han 
oppgir ikke hvilke litterære verk han har tatt for seg) 
(Rehling 1934: 81). Enda oftere vil vi finne passiv- 
konstruksjoner i vitenskapelig litteratur og i offent
lig/administrativt språk. I vitenskapelig prosa fant 
Rehling ofte omkring 8 %. I skildringer av skikk og bruk, 
dvs. framstillinger som er fattige på aktive subjekt fant 
han inntil 20 % passiv, noe han betegner som "en ekstra
ordinært høy prosent" (op.cit.: 84). Men i forhold til 
nyere materiale er Rehling tall lave. Noen undersøkinger 
fra de siste åra kan gi et sammenlikningsgrunnlag for 
lovteksten, og vi får opplysninger om hvilke funksjoner 
passivbruken kan ha.

I analysen av ti radioaviser fant Mortensen at 21,1 % 
av setningene var passive. Dette betegner han som et 
meget høyt tall og sier at det ikke kan være tvil om at 
passivbruken er hemmende for kommunikasjonen. Mortensen 
mener at den store passivmengden skyldes at passiv er et 
grunnleggende element i den offisielle språkbruk som 
Radioavisen nytter. Dessuten legger Radioavisen vekt pa 
å innlede n y h e t s —meldingene slik at setningens hovedord 
plasseres først. I passivsetningene finner vi ofte at 
den handlende person ikke nevnes, noe som fører til at 
lytterne ikke får alle de opplysninger de burde få. De 
får ikke vite hvem som står bak handlingene, et viktig 
ledd i årsakskjeden blir borte. Dermed kan handlinger 
framtre som "naturlige" eller ''nødvendige" (Mortensen 
1973: 148 f» 179). Omtrent den samme konklusjonen trekker 
Dagrun Skjelbred som har undersøkt ei historiebok som 
brukes i videregående skole. På de 15 sidene hun har nær- 
analysert, fant hun at 18,5 % av det totale antall set
ninger inneholder passivt verbal (Skjelbred 1975: 90).
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Ved en fjerdedel av passivkonstruksjonene er agens helt 
forsvunnet, og Skjelbred konkluderer: ’’Passiv under
bygger den følelsen/det inntrykket at ting skjer av seg 
sjøl, utviklinga går sin gang, historia er noe som hender" 
(op • cit.: 98).

I ei undersøking av Høyres og Arbeiderpartiets parti
program for stortingsperioden 1973 - 77 fant Høigård at 
passivkonstruksjoner kan lede oppmerksomheten bort fra 
det handlende subjekt. I stedet blir det fokusert på det 
som er gjenstand for handlinga. "De mange handlingene 
som omtales, later til å skulle skje nærmest av seg sjøl 
hvis avsenderpartiet vinner valget." Passivbruken ma sies 
å mystifisere hvordan forandringer og forbedringer i sam
funnet skjer" (Høigård 1978: 1 6 2 ).^

Både i radioavisene og historieboka var det mye agens- 
stryking som gjør det uklart hvem det er som handler. Til 
dels kan det være snakk om e'i tilsløring av sender som 
virker usaklig. I partiprogrammene derimot er det klart 
ut fra situasjonen at det er partiet som må være agens, 
sjøl om dette ikke nevnes (Høigård 1978: 160). Likevel 
fant Høigård at passivbruk uten markering av handlende 
person virker mystifiserende. Utsagna får mindre preg 
av forpliktende løfter. "De agensløse passivsetningene 
kan dermed sies å ha en garderende funksjon" (op.cit.: 163).

Det samme er ikke tilfellet i lovteksten. Bade lover og 
partiprogram kan betegnes som offisiell språkbruk og har 
noen språktrekk felles, som f.eks. nominal stil og mye 
bruk av passiv. I begge tekstene er handlingene som om
tales, i hovedsak retta framover, men de er likevel nok
så forskjellige. I partiprogrammene er LØFTE den domi
nerende språkhandlinga, i lovteksten finner vi PÅBUD,
FORBUD og TILLATELSE. I de fleste tilfellene er det klart 
hvem som skal utføre, kan utføre eller har utført de 
handlingene verbet forteller om. Hvis agensforholdet er
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sere, ikke at det skulle være grunn til ikke å nevne agens.

Til dels blir agens markert ved preposisjonsuttrykk:
£ . .jkan et mindretall kreve at dette 
spørsmål blir behandlet og avgjort 
av sosialstyret ( § 9.3, annet punk
tum)
Planen fastsettes av kommunestyret 
etter forslag fra sosialstyret og 
skal godkjennes av fylkesmannen 
1 § 12, første ledd, annet punktum)

Dette er forholdsvis enkle passivkonstruksjoner der set
ningene kan aktiv-vendes uten vansker og uten endring i 
mening. Det ville lette lesinga, og i de fleste tilfellene 
ville det ikke gå ut over eventuelle ønsker om stilistisk 
variasjon. Heller ikke ønske om å framheve ledd tilsier 
så mange passive setninger som i denne teksten. En para
graf inneholder en tvetydighet som kunne vært unngått 
om formuleringen hadde vært aktiv.

Settes klagen fram muntlig, skal 
styret straks sørge for at klagen 
blir skrevet og undertegnet av 
søkeren" T T  18.1, tredje ledd, 
annet punktum)

Ytringa gir mulighet for to tolkninger og dermed for to 
aktive uttrykksmåter:

Settes klagen fram muntlig, skal 
styret straks sørge for å skrive ’ 
klagen. Søkeren skal undertegne 
den.

Eller:
Settes klagen fram muntlig, skal 
styret straks sørge for at søkeren 
skriver og undertegner den.

Den første tolkningen virker mest rimelig, og departe
mentets rundsriv nr. 3 viser at det er den som er gjel
dende regel (Rundskriv nr. 3, s. 58).

At agens er nevnt i ytringa,finner vi i forbindelse med 
13 av passivkonstruksjonene. I tillegg kommer én formu
lering med preposisjonsuttrykk som ikke nevner handlende
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person, men der jeg likevel ikke vil karakterisere det 
som agensstryking.

f. . .3 da vedkommende ble mottatt, i in
stitusjon eller forpleiningssted.
(§ 6, første ledd, annet punktum)

Det er ikke uvanlig å bruke institusjoner som agens. 
Slike utsagnsmåter har agensmarkører, men gir et uper
sonlig og mennesketomt inntrykk. Xnstitusjonsbetegnel- 
sen omfatter da personalet eller dem som har utøvende 
myndighet innen institusjonen.

I ei rekke leddsetninger blir det henvist til tidligere 
bestemmelser. Uttrykksmåten er passiv og setningenes lo
giske subjekt er senderen.

Tjenestemenn som er nevnt i § 10 
kan ikke velges som medlemmer av 
sosialstyret eller nemndene ( § 7, 
femte ledd)
Sosialstyret £. .q skal:
a. utføre de oppgaver som er på
lagt det i lov £■•'](. § 8)

Det er ikke uvanlig med liknende aktiv uttrykksmåte:

Loven sier "kan" £ . .] (Rundskriv 
nr. 3, s. 6)
Loven forutsetter f. . 3 (op.cit.: 14)

Agens kan også være nevnt i umiddelbar nærhet av passiv- 
uttrykket:

Den som søker om sosialhjelp plik
ter å la seg undersøke av den lege 
som sosialstyret bestemmer, dersom 
dette finnes nødvendig for avgjørel
sen av søknaden ( § 3.3, første ledd)

Sosialstyret er subjekt i den andre relativsetningen, og
det er også underforstått agens i vilkårssetningen, dvs.

j dersom sosialstyret finner det nødvendig for å av
gjøre søknaden". Også i § 3.-3, annet ledd er det klart
at det fortsatt er sosialstyret som er handlende person:



fastsettes nærmere vilkår for hjelpen.
I § 10, annet ledd, annet punktum heter det:

I særlige tilfelle kan kommuner fri
tas, for å opprette sosialkontor.

Ytringa framfor hjelper oss å finne agens:
En kommune kan med Sosialdepartementets 
samtykke opprette slikt kontor i samar
beid med en eller flere andre kommuner.

Denne ytringa - og at Sosialdepartementet ellers i loven 
framstår som overordna forvaltningsorgan - gjør det klart 
at det er departementet som kan gi tillatelse til unntak 
fra hovedregelen om at kommunene skal ha sosialkontor.
I § 12 følger to passive ytringer på hverandre, og agens
uttrykkes ved et preposisjonsledd etter den andre:

For hver kommune skal det fastsettes 
en plan for sosialstyrets virksomhet.
Planen fastsettes av kommunestyret 
etter forslag fra sosialstyret r. . .j

I en del paragrafer er agensforholdet mer uklart. I 
§ 1 , annet ledd heter det:

Oppholdskommunen kan dog henvise den 
' som har bosted i annen kommune til å 

søke hjelp der, i den utstrekning det
te ikke må antas a være til skade for
ham.

Preposisjonsuttrykket som innleder leddsetningen, mar
kerer et vilkår for at oppholdskommunen skal kunne gjøre 
unntak fra hovedregelen. Setningen åpner for en avvei
ning, både ved uttrykket i den utstrekning og verbalet 
må antas. Helsetningen forteller at det er oppholds
kommunen som kan henvise til annen kommune. Det må følge
lig være en instans i oppholdskommunen som må vurdere om 
dette vil være til skade for klienten. I § 2 opptrer so
sialstyret som aktivt organ - med henvisning til § 7. 
Først denne paragrafen som står i kapittel II "Om admini
strasjon", forteller hvem som er utøvende organ, nemlig 
et sosialstyre på minst fem medlemmer. Noen handlende 
person nevnes altså ikke i paragraf 1. Med kjennskap
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til hele loven er en likevel ikke i tvil cm hveir. det 
dreier seg om.

§ 3 er en av de mest kompliserte paragrafene i loven, 
både på grunn av lange perioder og mange passivkonstruk- 
sjoner. I nr. 4, tredje ledd er agensforholdet nokså 
uklart:

Kommunens tilgodehavende hos den under- 
holdspliktige kreves inn etter reglene 
i lov om innkreving av underholdsbidrag 
m.v. Innbetalt underholdsbidrag skal 
først nyttes til dekning av løpende bi
drag for vedkommende måned, deretter 
dekkes eventuelle bidragsrestanser for 
tiden før hjelp er ytt og til sist kom
munens tilgodehavende.

Hvem er det som skal utføre de omtalte handlingene? I det 
første tilfellet må vi anta at det er en kommunal instans 
som skal kreve inn det kommunen har til gode. En som ikke 
kjenner behandling® av slike saker, ma til lov om inn
kreving av underholdsbidrag m.v. av 9. desember 1955 for 
å finne at det er bidragsfogden i den enkelte kommune som 
har myndighet til å kreve inn klientens gjeld. Det er og
så bidragsfogden som skal sørge for at handlingene som 
uttrykkes ved de neste verbalene: skal nyttes og dekkes, 
blir utført. I dette tilfellet er agensforholdet uklart 
for den som er ukjent med saksforholdet. For sakkyndige 
mottakere skaper agensstrykinga neppe noe problem.

Saksforhold kan stå i fokus på en slik måte at den hand
lende person er av liten interesse. Dermed er det nokså 
uvesentlig at loven ikke nevner hvem som er agens, og at 
det heller ikke går fram av sammenhengen.

Den som har underholdsplikt overfor 
ektefelle eller barn er, så langt 
underholdsplikten rekker, ansvarlig 
for sosialhjelp som ytes dem i form 
av lån eller garanti for lån. Der
som noe bestemt underholdsbidrag ik
ke er pålagt, kan fylkesmannen etter 
forslag av sosialstyret bestemme hvor



Bestemmelsen i annet punktum åpner mulighet for at fyl
kesmannen kan pålegge den underholdspliktige et økono
misk ansvar dersom hun/han ikke allerede har slikt an
svar i form av underholdsbidrag. At bidrag er fastsatt 
av domstol eller bidragsfogd, ligger utafor det denne 
paragrafen behandler. Den dreier seg om at fylkesmannen 
kan gripe inn under et bestemt vilkår. I § 16 finner vi 
et liknende eksempel:

Staten refunderer kommunene
a . [. . .1
b. utgifter til nødvendig reise- 
hjelp fra ankomststedet her i lan
det til bostedskommunen for den 
som er heimsendt fra utlandet.

Hvem som har stått bak heimsendinga fra utlandet, er uten 
interesse i denne sammenhengen. Bestemmelsen dreier seg 
jo om at ankomstkommunen får refundert utgiftene den får 
ved å gi reisehjelp. X § 3. 4, annet ledd heter det:

Den kommune som har ytt hjelp, 
trer inn i retten til underholds
bidrag og andre pengeytelser der
som tilstått eller garantert lån 
blir misligholdt.

Her er det overflødig å markere agens, fordi det uten 
videre går fram at det bare er den som har fått lån som 
kan misligholde det. Agens kan sies å være markert i det 
saksforhold som uttrykkes.

6 .6 .2 . 3-passiv og omskreven passiv.

Som eksemplene i foregående avsnitt viser, finner vi både 
s-passiv og omskreven passiv i materialet. Av de 77 pas
siv- setning ene er 26 omskrevne, dvs. 33,-8 %.

Igjen kan vi sammenlikne lovteksten med andre tekster. 
Rehling fant at i litteraturspråket brukes s-formen i 
noe over halvdelen av de passive setningene, s-formen 
dominerer i sakprosa og særlig i kanseliipreget språk 
(Vinje 1977 B: 18, Hovdhaugen 1977: 36). Høigård fant



- 74 -

bare 3,4 % omskrevne passiv i Arbeiderpartiets program,
2,4 % i Høyres (Høigård 1978: 158). X talespråk er den. 
omskrevne formen mest brukt. I materialet til Talemåls- 
undersøkelsen fant Hagness en prosent på 7 9,5 (Hagness 
1978: 69).

For fem lovtekster har vi denne andelen omskreven passiv:

lov om sosial omsorg

Setninger med 
passivt verbal 
i forhold til 
det totale an
tall '.setninger

33,2

Setninger med om
skreven passiv i 
forhold til det 
totale antall pas 
sive setninger:

33,8

Lov om Forsorgsvæsenet

lov om fullbyrding av nor
diske dommer på straff

41,2

55, 6

20,9

37,5

lov om arbeidervern 
og arbeidsmiljø

55 3 2,7

lov om offentlighet 
i forvaltningen

34 36,2

{Tallene for de to siste lovene er fra Wisth 1980: 161)

De omskrevne passivene i sosialomsorgsioven fordeler 
seg på tre kategorier:' være + perfektum partisipp, bli + per
fektum partisipp, få + perfektum partisipp.7  ̂ 19 av dem er om
skrevet med hjelpeverbet være. En av disse uttrykker fram
tidig handling:

Innkreving må være forlangt xnnen 
tre år fra den tiden lanet forfalt 
til betaling (§g^.4, tredje ledd, 
annet punktum1

I presens er det seks omskrevne passiv. Alle disse finner 
vi i leddsetninger:

A r i f r  \rt-f- f lill
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refusjon for fra heimstavnskommunen 
til oppholdskoffimunen £. .] (§ 25.2)

I leddsetninger er det veksling mellom bli - /få - 
passiver og s-passiver. Valget er ikke semantisk 
bestemt, men den omskrevne passiven og s-passiven 
er frivillige varianter (jf. Hovdhaugen 1977: 36)
I § 18.1, tredje ledd, annet punktum, finner vi eksem
pel på begge formene:

Settes klagen fram muntlig, skal 
styret straks sørge for at klagen 
blir skrevet og undertegnet av sø
keren .

Vekslingen mellom de to formene i samme ytring gir sti
listisk variasjon. Når s-passiven dominerer i ledd
setninger (ti j=-passiv mot seks omskrevne), kan det være 
influert av at loven gjennomgående får så stor bruk av 
s-passiv fordi alle hovedsetningene er normative. Dette 
skal vi se på i neste avsnitt.

De øvrige 14 s-passivene i presens står i hovedsetninger 
og bruken er normativ, slik at vi med samme betydning 
kunne hatt modalverbet skal + si-infinitiv. I en lovtekst 
er et utsagn av typen "x velges av y" semantisk likever
dig med "x skal velges av y" (jf. s.42f om bruken av pre
sens i PÅBOD). Her kan vi ikke erstatte s-passiv med om- 
skreven passiv. Utsagnet "x blir valgt av y" kan vanske
lig oppfattes som annet enn en beskrivelse av et saks
forhold (jf. Hovdhaugen 1977: 37).

I loven er det 28 s-passiv i infinitiv sammen med modal- 
verbene. må, skal eller kan:

Klagen må settes fram for sosialstyret 
innen 3 uker (§ 18.1, tredje ledd)

I slike uttrykk er s-passiv det vanlige i alle tekst- 
typer. Dette betyr at utsagnas karakter i stor utstrek
ning bestemmer valg av passivform. Den store bruken av 
s-passiv skyldes ikke først og fremst stilkonvensjon eller 
et vilkårlig valg av lovskriveren.
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6.6.3. Forkorta passivuttrvkk

Utgangspunktet for utregning av passivprosenten har vært 
det finitte verbalet. I tillegg til alle passivsetningene 
har lovteksten et relativt stort antall forkorta passiv- 
uttrykk. I de fleste tilfellene dreier det seg om relativ- 
setningsemner:

Viser det seg at søkeren trenger hjelp 
som nevnt i § 3 f . (§ 14, tredje ledd)

1 alt har teksten åtte slike setningsemner. En gang fin
ner vi det som kalles "dobbelt passiv" (Gundersen 1969, 
Vinje 1976: 108).

Disse lånene kan med fylkesmannens sam
tykke besluttes inndrevet ved utpanting 
[. . .■] (§ 4 , tredje punktum)

Ei omskriving av syntagmetypen viser at det finitte ver
balet i passiv og partisippet kan føres tilbake til to 
underliggende setninger. X den underliggende strukturen 
har vi disse setningene:

noen kan beslutte 
noen skal inndrive.

Det går fram av konteksten at sosialstyret er handlende 
person i den første setningen. Igjen har vi da et passivt 
uttrykk - i dette tilfellet partisippet - som rommer en 
uklarhet. Noen som skal inndrive lånet kan enten være
sosialstyret, og da kan overflatesetningen omskrives med
en infinitiv:

Med fylkesmannens samtykke kan sosial
styret beslutte å inndrive lånet ved
utpanting.

Noen kan også være en annen instans, og da må'vi omskrive 
med en at—setning. Så lenge vi ikke vet hvem som er hand
lende person, må vi beholde passivkonstruksjonen:

£. . .3 kan sosialstyret beslutte at disse 
lån skal inndrives ved utpanting.

Igjen må en som ikke er sakkyndig (jf. s. 72 ) utafor
lovteksten for å finne ut hvem som er handlende person.



Av rundskriv nr. 3 s. 22 går det fram at begjæring om ut
panting må settes fram overfor namsmyndighetene. Vi kan 
slutte oss til at det er denne myndigheten som inndriver 
lånet, og en klarere formulering ville være:

Med fylkesmannens samtykke kan sosial
styret beslutte at namsmyndighetene skal 
inndrive disse lånene ved utpanting.

Både i denne paragrafen og i eksemplene på s.71f ser vi 
at passiv skjuler det handlende subj-ektet og til dels 
gjør det vanskelig for leseren å få tak i saksforholdet.
Som vi skal se i neste kapittel, kan bruk av verbal
substantiv virke på samme måte .

6.7. Verbalsubstantiv

Som verbalsubstantiv regnes ord med lett identifiserbar 
verbstamme og endinga -ing, -ning, -else, -sjon,eller 
-en, og ord uten ending som f .eks. valg, kast, forsøk.
I framstillinger med kompleks stil finner vi at verbal- 
substantivene utgjør en stor andel av substantivene. For 
å få et inntrykk av språktrekket i ulike teksttyper kan 
vi sammenlikne med noen svenske undersøkelser: I tale
språk var 6,7 % av substantivene verbalsubstantiv, i 
gymnasiastprosa 9,5 % og i bruksprosa 13,2 % (Hultman & 
Westman 1977: 115). I disse utregningene er kortorda 
holdt utafor (jf. Westman 1974: 72). Med det samme grunn
laget for utregninga som i det svenske materialet finner 
jeg at 15,6 % av substantivene i lov om sosial omsorg er 
verbalsubstantiv, Lov om Forsorgsvæsenet har 14,7 % og lov 
om fullbyrding av nordiske dommer på straff 19,7%. (I den 
siste loven er det to substantiv som har en særlig høy andel, 
fullbyrding og begjæring med 2,4 % hver.)

Fordi jeg har brukt morfologiske kriterier for utreg 
ninga, har jeg fått med alle typer verbalsubstantiv, 
verbalsubstantivene er ingen enhetlig gruppe. En del har 
i betydning fjerna seg fra verbet, og det er lite igjen 
av handlingsperspektivet. Eksempler på dette finner vi

-  Imen
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bl.a. i § 1 2 , annet ledd og i § 1 1 :
Planen skal inneholde:
a . £. . J
b . Bestemmelser om administrasjons
ordningen .
Det kan ytes statstilskott til delvis 
dekning av utgiftene ved den sosiale 
administrasjon £ . .]

Andre verbalsubstantiv ligger nær opp til det tilsvarende 
verbet i betydning, og det er lett å oppdage en underlig
gende setning eller et infinitivsuttrykk. Det er disse 
nominaliseringene vi skal konsentrere oss om i fortsettel
sen.
De sistnevnte verbalsubstantivene kan vi dele i tre grupper:
1) Nominaliseringer som gjør framstillinga mer konsentrert 

og oversiktlig enn tilsvarende uttrykk med verb.
2) Verbalsubstantiv som er et stilistisk og semantisk like

verdig alternativ til uttrykk med verb.
3) Verbalsubstantiv sammen med relativt innholdstomme verb

og verbalsubstantiv i preposis jo_nsuttykk. _Disse nominalene 
fortrenger mer konkrete og/eller klarere uttrykk med verb.

Vi skal se på hver gruppe for seg.

I Gymnasistsvenska legger Hultman hovedvekten på fordelene 
ved nominaliseringene. "Nominaliseringen kan sSgas fylla 
dels ett tankemSssigt dels ett'grammatiskt behov. Når vi 
nominaliserar gftr vi ett sammanhållet begrepp av det som 
var en fras med flera olika delar” (Hultman/Westman 1977: 
110). Gjelsvik bruker § 43, første punktum i den "norsk - 
danske" og den nynorske versjonen av jordloven for å vise 
at det kan være en fordel å bruke verbalsubstantiv. Eksem
plet "lyder på norsk - dansk: "Bruket overtas efter den 
kjøpesum og for øvrig på de vilkår det er overdradd for."
På nynorsk: "Bruket vert yverteke etter kjøpesummen og 
dei andre vilkår i avhendingsavtala." Her slepp ein, som 
ein ser, ei relativsetning som finst i den norsk - danske 
teksten, til gagn for god stil" (Gjelsvik 1950: 129).9^
Også i sosialomsorgsloven finner vi eksempler på at nomi-



nalisering gjør at vi får med mer innafor ramma av en 
setning.

Departementet kan omgjøre styrets 
vedtak dersom det finner at ved
taket c • 2 bygger på en skjønns
messig vurdering som er åpenbart 
urimelig ("5 18.2, annet ledd)

Ved å bruke verbet vurdere i denne sammenhengen ville vi 
fått en unødvendig omstendelig framstilling. Også i den 
neste ytringa i samme paragraf gir nominaliseringa en stram 
og hensiktsmessig uttrykksmåte:

Departementet kan også sende saka 
tilbake til ny behandling av sosial
styret .

(Et stilistisk pirk: det ville vært bedre med "i sosial
styret".)
I enkelte sammenhenger er det en fordel å ikke nevne subjek 
tet for handlinga:

Dersom det ved behandlingen av en 
sak viser seg å foreligge sosiale 
problemer, som omfatter flere saks
områder under sosialstyret [. . .3 
(§ 9.3)

I dette eksemplet er sosialstyret, barnevernsnemnda og edru 
skapsnemnda det underliggende subjektet for verbalhandlinga 
behandle, dette går fram av konteksten. Gjennom å nominali- 
sere unngår en å nevne et allerede kjent subjekt, og en 
slipper et redundant trekk som bare vil virke hemmende for 
den som skal tilegne seg informasjonen. Også i oppregninger 
får vi klart poengtert informasjon gjennom verbalsubstan
tivene:

Planen skal inneholde:
f - -3e. Nærmere regler om tilståelse av 
lån og garanti for lån . .3 og om 
begrensning av slike ytelser.
( § 1 2 , annet ledd)

Som punkt 2 nevnte jeg at verbalsubstantiv og 
uttrykk med verb kan være stilistisk og semantisk jevn
byrdige. Vi finner det flere ganger der det er snakk om
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dekning av utgifter:
Innbetalt underholdsbidrag skal 
først nyttes til dekning av lø
pende bidrag [. . J (§ 3.4, tredje 
ledd, annet punktum)

Her ville en ikke vinne noe med infinitivsuttrykket: "til 
å dekke løpende utgifter". I andre ytringer derimot ville 
det vært en fordel med verbal uttrykksmåte.

I administrasjonsspråket finner en ofte eksempler på over
dreven bruk av verbalsubstantiv. Betegnelsen 11 substantiv-

C
sjuke" brukes for å karakterisere en tekst med relativt 
mange tilfelle av at et enkelt verb er omskrevet med et 
verbalsubstantiv og et betydningssvakt verb (jf. Wellan- 
der 1973: 135 f, Lundeby 1976: 11 f, Vinje 1977: 120 f). 
Verbalsubstantivet kan også være styring i et preposi
sjonsuttrykk og fungere som det Erik Hansen kaller ledd— 
setningsavløser (Hansen 1970:71 ), Lovtekstene har flere 
forekomster av disse syntagmetypene. Ofte fører nominali- 
seringene til at handlingsperspektivet blir dempet, og at 
agens blir helt fortrengt. Noen ganger finner vi bruk av 
passiv og verbalsubstantiv i samme ytring:

Ved tilståelse av sosialhjelp skal 
det samtidig i nødvendig utstrekning 
fastsettes nærmere vilkår for hjelpen 
(§ 3.3,.annet ledd)

Ei omskriving gjør utsagnet klarere og smidigere. (Jeg 
synes også det er uheldig å bruke tilstå/tilståelse i 
den betydningen det har i denne ytringa og har erstatta 
det med 3_i. ) •

Når sosialstyret gir sosialhjelp, 
skal det samtidig i nødvendig ut
strekning fastsette nærmere vil
kår for hjelpen.

Også i det neste eksemplet er det både passiv og et 
verbalsubstantiv som skjuler agens:

Refusjon kan ikke tas i ytelser 
som utbetales for den måned da 
flytning til institusjon fant 
sted 3.5)
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Ved verbalomskriving blir agens nevnt:
Sosialstyret kan ikke ta refusjon 
i ytelser som pensjonæren får ut
betalt i den måneden han flytter 
til institusjon.

I enkelte tilfelle settes genitiv sammen med verbal
substantiv. I § 25.2, annet ledd heter det:

Det samme gjelder for norsk heim- 
stavnsløs som staten yter full re
fusjon for ved denne lovs ikraft
treden.

Uttrykksmåten er vanlig i lovtekster, og vi finner den 
tre ganger i sosialomsorgsloven, sile i § 25. Også dette 
syntagmet er en "leddsetningsavløser". Det er stivt og 
alderdommelig sammenlikna med leddsetningen:

når loven trer i kraft.

I alt finner jeg ni nominaliseringer, av i alt 8 8 , 
som fortrenger et verbaluttrykk. Nominaliseringene er 
uheldige fordi det er vanskelig å få tak i saksforholdet, 
eller fordi nominalkonstruksjonen er et stilistisk dår
ligere alternativ enn verbaluttrykk.

Ett sted er presens partisipp med nominal funksjon kopla 
sammen med genitiv.

Innbetalt underholdsbidrag skal 
først nyttes til dekning av lø
pende bidrag £. . .J og til sist 
kommunens tilgodehavende (§ 3.4, 
tredje ledd, tredje punktum)

Her mener jeg det ville være stilistisk bedre å omskrive 
både preposisjonsuttrykket til dekning av og presens par
tisippet tilgodehavende:

[. . .3 til å dekke løpende bidrag 
C. . .3 og til sist det kommunen har 
til gode
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6 .8 . Alderdommelige uttrykk og ord

Også andre uttrykk med partisipp er med og gir tekster 
et gammeldags preg. "Attributiv sperring" er betegnelsen 
på en syntaktisk konstruksjon som består av artikkel eller 
et annet bestemmerledd + preposisjonsuttrykk + partisipp + 
substantiv, f.eks. "den av formannskapet bestemte tid". 
Uttrykksmåten regnes som forelda, men var mye i bruk i 
eldre skriftspråk, særlig i embetsspråket.

I loven fra 1900 finner vi konstruksjonen 37 ganger, dvs. 
i gjennomsnitt i en fjerdedel av ytringene (25,5 %). Og
så i moderne administrasjonsspråk kan vi støte på denne 
syntagmetypen, men den er da en av restene fra gammelt 
kansellispråk snarere enn noen naturlig del av framstil
lingsmåten. I sosialomsorgsloven er attributiv sperring 
brukt tre ganger:

Kommunestyret q . .3 kan bestemme annen behand
lingsmåte £. .] . Nærmere bestemmelse herom 
skal i tilfelle tas inn i den i § 12 nevnte 
plan (§ 9.3, annet ledd)

Nøyaktig samme uttrykk er brukt i § 9.1, annet ledd og 
§ 10, fjerde ledd. Uttrykket ligger tett opp til for
muleringer i forsorgsloven:

£ . 3 det i § 28 nævnte udvalg ^
(§ 34, annet ledd)

Også visse enkeltord har et alderdommelig preg. I eksem
plet fra § 9.3 ovafor forekommer ordet herom. Adverb- 
sammensetninger med her- var mer vanlig i eldre kanselli
stil, men brukes også av og til i nyere tekster. Herom 
forekommer to ganger i sosialomsorgsloven (§§ 9.3 og 19), 
herunder finner vi også to ganger (§ 23 og 24, sjette ledd), 
hermed én (§ 17). Dog er et annet adverb som brukes lite 
i dagligspråket, i lovteksten finner vi det tre steder 
(§§ 1 og 3.5, første og annet ledd). Ordene oppebære, 
erverve og erverv er brukt mye i skriftlige framstillinger 
innen sosial- og trygdeetaten. I sosialomsorgsloven er 
hvert av ordene brukt én gang (§ 3.5, 16 d og § 3.1, bok
stav a)
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De gammeldagse ordene og uttrykkene forekommer ikke i 
overveldende antall. De er likevel med og gir lovteks
ten et visst særpreg, og forsterker inntrykket av en 
stil som er stiv og talespråksfjern.

noe
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7. INFORMASJON FRA SOSIALDEPARTEMENTET

Som vi så i kapitlet foran, får sosialstyret i mange til
felle ingen klare retningslinjer for hvordan det skal 
handle eller for hvem sosialhjelpen skal omfatte. § 21 i 
sosialomsorgsloven gir Sosialdepartementet fullmakt til å 
gi nærmere forskrifter om gjennomføring av loven. Depar
tementet har funnet det nødvendig å lage 34 rundskriv for 
å utdype og presisere bestemmelsene. De fleste av rund
skrivene inneholder administrasjonsbestemmelser. Mengden 
av rundskriv er en følge av at loven er en rammelov, og 
at departementet har myndighet til å utdype lovens direk- 
tiver og til å gi nye. Rundskrivene har svært forskjellig 
omfang. De minste (rundskriv nr. 14 og 15) er stensilerte 
ark på to sider, det største er rundskriv nr. 3 som er 
et hefte på 7 4 sider. Dette rundskrivet er et samlerund
skriv med merknader til paragrafene i loven.

Som nevnt i kapittel 5 er det bare de tre første paragra
fene i loven som handler direkte om sosialhjelp. Vi skal 
nå se hvordan innholdet i disse tre paragrafene blir for
midla videre. I dette kapitlet analyserer jeg s. 6 - 2 1  
i rundskriv nr. 3, det er der vi finner merknadene til 
§ § 1 - 3 .

7.1. Rundskriv nr. 3
De enkelte paragrafer i loven med merknader

Oppbygning og omfang

Som overskriften forteller gjengir rundskrivet paragra
fene i loven og har utfyllende merknader til de forskjel
lige bestemmelsene. Rundskrivet har samme inndeling i ka
pitler og samme kapitteloverskrifter som loven. Innafor 
hvert kapittel er det større avsnitt med egne overskrifter
I tillegg finnes tre vedlegg. Sosialrapport og Oppfølgings 
rapport, begge for utenlandske statsborgere og Taushets-
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erklæring. Rundskrivet har ingen innholdsfortegnelse og 
er derfor vanskelig å finne fram i hvis en søker opplys
ninger om et bestemt punkt.

Departementets merknader er temmelig omfattende. De tre 
første paragrafene med merknader har fått 16 sider i rund
skrivet. En del av utsagna er rene parafraser over bestem
melser i loven. "Hver kommune skal yte hjelp etter bestem
melsene i denne lov til den som oppholder seg i kommunen" 
heter det i § 1, første ledd. I merknaden heter det:"Den 
som trenger sosialhjelp skal få det i den kommunen der 
han til enhver tid oppholder seg" ( s. 6 ). Departementets 
fortolkninger av paragrafene støtter seg ofte til forar
beidene til loven. Dette understrekes flere ganger og 
tjener til å understreke autoriteten bak utsagnene.

Loven sier "kan", og lovens forar
beider viser at bestemmelsen skal 
tolkes strengt. Andre grunner enn 
den beste sosiale løsning må ikke 
få innpass, (s. 6 ).

Departementet kan også støtte veiledningen til negative 
erfaringer med hvordan loven har vært praktisert. Prak
sis gir både materiale for fortolkninger og viser hvor 
det er særlig viktig å understreke direktiver og/eller 
gi nye.

7.2. Mottakerne av teksten

Som det framgår av innledningen til rundskriv nr. 3, 
har rundskrivene bare én direkte mottakergruppe: "De
partementet har hittil sendt sosialstyrene 21 numme
rerte rundskriv av lov om sosial omsorg £.-3" (s- 3) °9
"Det er departementets forutsetning at alle medlemmer 
av sosialstyret og de sosiale nemnder skal få et eksem
plar av rundskrivet" (s. 5). Også i dette kapitlet har 
kjennskapet til hvem som er mottaker, betydning når vi 
skal avgjøre hvilken språkhandling de forskjellige ut
sagna inneholder.
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7.3. Språkhandlinger

Den språkhandlinga vi fant oftest i loven, var PÅBUD, i 
71 av 117 ytringer forekom denne språkhandlinga, dvs. i 
61 % av ytringene. I tillegg inneholdt loven direktiv- 
handlingene TILLATELSE og FORBUD. Disse tre språkhand- 
lingstypene finner vi også i rundskrivet. I tillegg fin
ner vi RÅD, som også er en direktivtype. Til sammen fin
ner vi direktiver i noe over halvparten av ytringene.
3,5 % av ytringene er punkter i oversikter og utgjør ingen 
språkhandlinger. I resten av ytringene (44 %J finner vi 
PÅSTAND. PÅSTAND finner vi i beskrivelser av hvordan lo
ven har vært praktisert, i situasjonsbeskrivelser og i 
eksempler.

Jeg skal først bruke litt plass på de tre direktivtypene 
som rundskriv og lov har felles. Deretter skal jeg gå noe 
grundigere inn på de to språkhandlingstypene som ikke er 
behandla i lovkapitlet.

7.3.1. PÅBUD

Også i denne teksten er PÅBUD uttrykt på flere forskjel
lige måter. Som i loven finner vi:
I Utsagn med modalverb

a) modalverbet skal:

Hjelpen skal ytes og utgiftene dekkes 
i sin helhet av oppholdskommunen (s. 6 )

b) modalverbet må
Når lånet gis, må det i vedtaket sam
tidig tas standpunkt til lånevilkårene f. J (sTT6)

II Utsagn med andre verb i presens:
Dette gj elder uten hensyn til om ved
kommende har bosted i kommunen £ . .J (s. 6 )
Til denne gruppa regner jeg også noen utsagn som har
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en dobbelt karakter i denne teksten:
Krav på sosialhjelp har for det
første personer som selv ikke er 
i stand til å sørge for sitt livs
opphold (s. 1 2 )
Påstandskarakteren synes nokså sterk her, likevel 
regner jeg dette og liknende utsagn som PÅBUD. De 
står i merknadene til § 3 og forteller om hvem som 
har krav på sosialhjelp, dermed gir utsagna sosial
styrene påbud om å gi hjelp til personer som selv
ikke er i stand til å sørge for sitt livsopphold.

III Utsagn som inneholder det sammensatte uttrykket det 
er plikt:
Etter lov om sosial omsorg er det 
plikt for sosialstyret å yte slike 
tjenester (s. 8 )

IV Utsagn med uttrykket er ansvarlig.
I ett tilfelle er påbudet uttrykt i en følgeset- 
ning. Rett forut for påbudet finner vi flere ut
sagn i indikativ som forteller om hvordan loven 
har vært praktisert. Påbudet kommer som en kon
klusjon:
Det har ved praktiseringen av lov 
om sosial omsorg vært et hovedprin
sipp at en institusjonskommune ikke 
bør være økonomisk ansvarlig som 
oppholdskommune. ff., .j Et liknende 
prinsipp har vært praktisert ved 
opphold i institusjoner som fengsel 
og psykiatrisk sykehus slik at det 
er bostedskommunen som er ansvarlig 
for å gi sosialhjelp så lenge in
stitusjonsoppholdet varer (s. 7)

7.3.2 TILLATELSE

I rundskrivet uttrykkes TILLATELSE på to måter:
I Utsagn med modalverbet kan:



Person som har bosted i annen 
kommune kan henvises til å rei
se til sin bostedskommune og 
søke hjelp der (s. 6 )

II Med uttrykkene ha adgang til eller det er adgang til:
Når fastsatt bidrag ikke blir 
betalt eller innfordret på van
lig måte, har sosialstyret ad
gang til å yte den bidragsbe- 
rettigede sosialhjelp som lån 
H . .j (s. 18)
Men det er også adgang til å 
bruke lån og garantier for lån 
til bolig og i unntakstilfelle 
til livsopphold (s. 15)

7.3.3 FORBUD

Også når det gjelder FORBUD er uttrykksmåten mer variert 
i denne teksten enn i loven. FORBUD uttrykkes med modalver- 
bene skal, må, kan eller andre verb i presens sammen med 
nektingsadverbet ikke, eller med uttrykkene det er adgang 
til og har krav på sammen med nektingsadverbet:

Denne bestemmelsen skal imidlertid 
ikke være avgjørende for klientens 
rett til hjemmehjelp (s. 15)
Når sosialhjelp er gitt som bidrag 
[. . .3 har sosialstyret ikke krav på 
refusjon j.j (s. 14)

7.3.4 RÅD

Siden jeg ikke har omtalt RÅD før fordi det ikke fore
kommer i loven, skal vi først se hva som kjennetegner 
denne språkhandlinga. I kapittel 5.1 (s. 38f) er det en 
oversikt over de vilkårene som er felles for direktivene. 
Viktig er saksinnholdet "mottakerens framtidige handling" 
og tilpasningsretningen: "føyer virkeligheten seg etter 
ordene?". Et tredje vilkår er at senderen
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forsøker å påvirke mottakerens handlinger. Men direk
tivene kan være beskjedne forsøk pa a fa mottakeren til 
å gjøre noe, som f.eks. å foreslå eller oppfordre, eller 
det kan være sterke forsøk som å insistere på at mot
takeren skal gjøre noe (jf. Searle 1976: 11). I kapit
tel 5 så vi at ved PÅBUD krever senderen at mottakeren 
skal utføre handlinga. Ved TILLATELSE er senderen nær
mest nøytral til om handlinga blir utført eller ikke.
RÅD kan vi plassere mellom TILLATELSE og PÅBUD. Nar sen
deren tilrår ei handling, er det fordi hun/han mener hand- ^  
linga er ønskelig for mottakeren sjøl eller for noen andre.
I denne teksten rådes mottakerne til å handle til beste 
for personer som har behov for sosialhjelp. Ofte bør vis
se forutsetninger være oppfylt for at direktivet skal 
følges.

Også her finner vi at forskjellige språktrekk kan markere 
ei språkhandlings karakter.
I Utsagn med modalverbet bør:

En bør kontakte bostedskommunens 
sosialstyre i slike saker (s. 6 )
Det er ikke helt lett å avgjøre hvor tungtveiende 
slike retningslinjer er, men Sundby peker på at bør 
i ei rekke bestemmelser nærmest er synonymt med skal 
helst. "I slike tilfelle er det forutsatt at det bør- 
normen refererer til har stor vekt under avveiningen, 
men at løsningen kan bli en annen hvis tilstrekkelig 
mothensyn foreligger" (Sundby 1974: 232).

II Imperativ:
Vedrørende forskottering av trygde
ytelser se § 3 nr. 6 og rundskriv nr.
19 (s. 12)
Som oftest brukes imperativ for å uttrykke PÅBUD, men 
i den typen utsagn vi har her, kan vi ikke oppfatte 
imperativ som et så sterkt direktiv. Senderen kan bare 
råde mottakeren til å skaffe seg bedre kjennskap til 
bestemmelsene. Vi ser altså at PÅBUD er en altfor
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sterk avgrensning av imperativets bruksområde. I 
mange tilfeller har vi heller oppfordringer enn 
befalinger" (Næs 1972: 266).

III Utsagn med verb i presens som inneholder henvisning 
til lovparagrafer:
Når det gjelder refusjon fra staten, 
viser departementet til § 16 (s. 7)
Jeg leser også disse henvisningene som RÅD, de er 
innholdslike med dem jeg har klassifisert under 
punkt II.

IV Forskjellige sammensatte uttrykk:
a) Uttrykket det vil som regel være rimelig:

Såfremt ektefellen må ha sosialhjelp 
over et lengre tidsrom, vil det som 
regel være rimelig at underholdsbidrag 
søkes fastsatt på vanlig måte så snart 
som mulig (s.2 0 )

b) Uttrykket det kan være praktisk:
Det kan være praktisk at en funksjonær 
ved sosialkontoret har til oppgave 
å skaffe den nødvendige oversikt over 
de hjelpeordninger som administreres 
av den øvrige forvaltnings . .3 (s.9)

V Med performativverbet rå til
Ved tilmåling av løpende og mere lang
varig stønad til livsopphold, rår de
partementet til at sosialstyret/sosial
kontoret tar hensyn til hva vedkommende 
ville hatt krav på etter folketrygdens 
grunnytelser (s.15)
Performativverbet og at sender nevnes, gir dette 
utsagnet større tyngde enn om det hadde vært for
ma som et bør-utsagn. Men på grunn av innholdet 
er utsagnet likevel vagt: ta hensyn til. Utsagnet 
tjener som en rettesnor, men hvert sosialstyre må 
handle ut fra sitt eget skjønn.



7.3.5. Direktiv med sterk markering

I det siste eksemplet ovafor står sjølve rådet i en at 
setning, og performativverbet rå til markerer hvilken 
språkhandling vi står overfor. Som oftest er det hoved
setninger som uttrykker språkhandlinga, men i rundskri
vet er det, som vist i 7.3.1.og 7.3.4. noen direktiver 
i leddsetninger. Utsagnets karakter blir markert av modal- 
verbene skal, må, kan eller bør eller med andre verb i 
presens i leddsetningen, i hovedsetningen understrekes 
direktivet på forskjellige måter:
I Ved å vise til forutsetninger som er gitt i forarbei

dene eller i loven. Vi kan velge et eksempel:
Videre forutsetter lovens § 3 nr■1 
at hjelpen kan gis som lån med til- 
bakebetalingsplikt (s.18)

II Ved å nevne sender (departementet, en) og på den måten 
minne om autoriteten som står bak direktivet. I dette 
utsagnet blir forbudet understreka ekstra sterkt:

Departementet har tidligere tatt 
uttrykkelig standpunkt til at det 
ikke er lovlig adgang til a stil
le som vilkår for sosialhjelp at 
vedkommende legger seg inn på psy
kiatrisk institusjon for observasjon 
C...3 (s. 18)

III Ved å gi uttrykk for ei vurdering:
Det er viktig at krav etter § 3 nr.
5 fastsettes på formelt korrekt måte 
. o ( s . 21)

7.3.6 PÅSTAND

En stor del av utsagna er beskrivelser, og tilhører der
med den gruppa som Searle kaller representatives,(Searle 
1976: 10 f). Jeg har valgt å bruke betegnelsen PÅSTAND.
Som jeg var inne på i lovkapitlet (s. 49 ), kjennetegnes
PÅSTAND av at vi kan undersøke om ordene stemmer med vir-



- 92 -

keligheten.

Beskrivelsene i rundskrivet fungerer ofte som deler av 
veiledning for hvordan sosialstyret skal, kan eller bør 
handle. Det kommer ofte et direktiv som konklusjon etter 
flere utsagn som går inn under PÅSTAND.

Vi kan samle påstandene i tre grupper:
I Utsagn som forteller hvordan enkelte bestemmelser har 

vært praktisert og/eller hvordan praktiseringa har 
virka:
Det har i flere tilfelle oppstått 
tvist fordi et sosialstyre har gitt 
reisepenger eller flyttehjelp . . .
Det samme gjelder i tilfelle hvor 
det er gitt hjelp til etablering i 
en ny kommune (s. 8 )

II Situasjonsbeskrivelser:
I praksis vil en stå overfor ejLjrek- 
ke vanskelige vurderinger når det 
gjelder bestemmelsen om henvisning 
til bostedskommune (s. 6 )
I gruppe II vil jeg også plassere noen utsagn som til
synelatende er PÅBOD:
Forutsetningen er primært at hvert 
enkelt samfunnsmedlem skal utnvtte 
de muligheter han har for å greie 
seg selv f. . .j (s.1 2 )
I en annen kontekst ville vi lese dette og liknende utsagn 
som PÅBUD til personer som søker om sosialhjelp. Men 
departementet henvender seg ikke til denne gruppa i 
rundskrivet (jf. s. 8 5 ) og kan dermed ikke gi sosial- 
hjelpsmottakerne påbud i denne teksten. Siden sosial
styrene er mottakere, konstaterer utsagnet at noe er 
en forutsetning.

III Utsagn som gir eksempler:
Den som trenger sosialhjelp skal få 
det i den kommunen der han til en
hver tid oppholder seg. Oppholdet
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kan være tilfeldig, midlertidig 
eller varig (s. 6 )
Det kan f.eks, tenkes at en person 
har større muligheter for å komme
i høvelig arbeid i oppholdskommunen 
enn på bostedet. En henvisning til 
bostedskommunen må i et slikt til
felle sies å kunne skade søkeren 
( s .  7 )

Alle modalverb i hovedsetninger markerer direktivkarak- 
teren i lovteksten. I rundskrivet finner vi, som eksem
plene viser, utsagn med modalverb i beskrivelser. Her 
uttrykker kan mulighet, og må forekommer sammen med ver
bet si i ei ytring der sender trekker en slutning på bak

—  2 ) grunn av et tidligere utsagn.



1.3.7 Oversikt over språkhandlingstypene i rundskrivet:

DIREKTIVER

PÅBUD FORBUD TILLATELSE RÅD

PÅSTAND

Ytringer med
1 ) modalverb
a) skal
b) må
2 ) andre verb

i presens
3) uttrykket 

det er plikt
4) uttrykket er 

ansvarlig

Ytringer med

nektingsadverbet 
ikke sammen med
1 ) modalverb
a) skal
b) må
c) kan
2 ) andre verb

i presens

Ytringer med

1 ) modalverbet 
kan

2 ) uttrykkene
ha adgang til,
det er adgang 
til

Ytringer med
1 ) modalverbet 

bør
2 ) verb i im

perativ
3) verb i 

presens
4) sammensat

te uttrykk
a) det vil som 

regel være 
rimelig

b) det kan være 
praktisk

Ytringer med

1 ) verb i
presens

2 } modalverb
a) kan
b) må

Sosialstyrene er adressater for samtlige utsagn.
Som oversikten viser, kan vi ikke avgjøre utsagnets karakter bare ut fra språktrekk. 
Verb i presens for eksempel kan både uttrykke PÅBUD, RÅD og PÅSTAND. Innholdet i ut
sagnet og konteksten avgjør klassifiseringa.
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7.4. Retningslinjer for valg av hjelpeformer

Tidligere har vi sett at loven ikke presiserer hjelpe- 
formene, og at forarbeidene fastslår at sosialdeparte
mentet kan gi verdifull veiledning om hvordan lovbestem
melsene skal fortolkes (jf. kap. 6.4.3). I rundskrivet 
er hjelpeformene mer konkretisert enn i loven, bl.a. har 
departementet gitt sosialstyrene en viss veiledning gjen
nom presiseringer eller eksempler:

Til punkt f) vil en nevne (dvs. 
til § 3.1.f, min anm.):
Hjelp etter denne bestemmelse ytes 
ofte til tannbehandling. Som nød
vendig tannbehandling regnes også 
kurativ behandling (s.15)

I merknadene til § 3.2, unntak fra hovedregelen, gjengir 
departementet et eksempel fra odelstingsproposisjonen:

Et eksempel som er nevnt i propo
sisjonen gjelder en ufør som er 
helt bundet til heimen. Selv om 
han får uførepensjon med vanlige 
tillegg og særytelser, kan det 
være behov for en viss hjelp for 
å lette tilværelsen for ham, f.eks. 
hjelp til å skaffe han et radio
apparat o.l. (s. 17)

I forbindelse med tillatelsen til å henvise en søker til 
en annen kommune (§ 1 , annet ledd) gir departementet det
te eksemplet:

Det kan f.eks. tenkes at en per
son har større muligheter for å 
komme i høvelig arbeid i oppholds- 
kommunen enn på bostedet (s. 7)

Men fortsatt står sosialstyret overfor svært åpne ret
ningslinjer. Rundskrivet forteller at sosialstyret i 
prinsippet står fritt i valg av hjelpeform, at hjelpen 
først og fremst skal sikte mot å gjøre søkeren uavhengig 
av hjelp seinere, og at hjelpeformen skal ta hensyn til 
søkerens spesielle situasjon (s. 14).

Også språkhandlingene viser at sosialstyret må bruke 
skjønn. De svake direktivene RÅD og TILLATELSE utgjør
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26 % av direktivene. I tillegg finner vi fire påbud som 
ikke er absolutte.

Når sosialstyret mener det er rimelig 
grunn for en klient å søke fritt retts
råd, må det gi nødvendige opplysninger 
(s. 1 0 )
I mange tilfelle er det nødvendig å 
legge en plan på lengre sikt med det
te mål for øye (dvs. å finne en løs
ning som aksepteres av klienten, min 
anm.) (s. 14)

Ei rekke ganger finner vi ord og uttrykk som viser at 
sosialstyret må bruke skjønn:

Avgjørelsen av om et vilkår er lov
lig eller ikke, vil avhenge av en 
skjønnsmessig vurdering, (s. 18)
Det kan vanligvis ikke anses å 
være til skade for en person 
(s. 7)
Andre grunner enn den beste sosiale 
løsning må ikke få innpass (s. 6 )
Den som er arbeidsfør forutsettes 
normalt å kunne skaffe seg det nød
vendige til livsopphold j;..](s.l2 )

Også det neste sitatet er svært typisk.
Hovedprinsippet må være at sosialstyret 
ikke går fram etter et skjematisk pro
gram. Hvert enkelt menneske som søker 
hjelp, må få den hjelp som synes å være 
den beste etter en grundig sosial under
søkelse og med utgangspunkt i den inn
stilling at enhver skal gjøre sitt 
ytterste for selv å arbeide seg ut av 
vanskelighetene (s.14)

Rundskrivet forteller også at når sosialstyret skal fast
sette hjelpeform, "må sosialstyret vurdere søkerens for
utsetninger for å nytte hjelpen på riktig måte" (s.13).
Slike utsagn gjør det mulig for sosialstyrene å handle ut fra 
moraliserende holdninger selv om departementet advarer 
mot dette (s.13).

Praksis kan bli svært forskjellig fra en kommune til en 
annen når sosialstyret kan avslå å hjelpe
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fordi vedkommende må antas å kunne
greie seg selv, f.eks.
fordi han er arbeidsfør (s.13)

7.5. Hvem har krav på sosialhjelp

I loven støtte vi også på fortolkningsproblem når det 
gjaldt hvem som skullle få hjelp. Departementet gir en 
viss veiledning om dette. Rundskrivet har et eget av
snitt med tittelen "Hvem har krav på sosialhjelp", men 
avsnittet som er på knapt to sider (s.12 - 13), fortel
ler ikke bare om personer som har rett til hjelp. Det 
inneholder nesten like mange advarsler mot å gi økono
misk hjelp til personer som kan få penger andre steder, 
eller som må antas å kunne klare seg i arbeidslivet.

Avsnittet begynner med en noe uheldig parafrasering over 
bestemmelsen i § 3.1. I loven heter det:

Til den som ikke er i stand til å 
sørge for sitt livsopphold eller 
til å dra omsorg for seg selv, 
ytes sosialhjelp 5 . .3

Rundskrivet kan gi leseren inntrykk av at de to klient- 
typene ikke er stilt likt:

Krav på sosialhjelp har for det 
første personer som selv ikke er 
i stand til å sørge for sitt livs
opphold. £.. J
Krav på sosialhjelp har for det 
annet personer som ikke er i stand 
til å dra omsorg for seg selv (s.1 2 )

Mer konkret nevnes personer som venter på å få avgjort 
søknad om trygd eller krav om underholdsbidrag. De som 
er i en slik situasjon og derfor ikke har nok å leve av, 
kan få foreløpig hjelp gjennom sosialomsorgen. Rundskrivet 
nevner også at personer som har fylt 18 år, er selvstendige 
sosialhjelpssøkere selv om de bor hjemme. Vi får også vite 
at personer har krav på økonomisk støtte hvis de ikke selv 
kan betale for nødvendig stell og pleie. X tillegg finner
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vi ei understreking av at sosialstyret ikke kan la være 
å gi hjelp fordi det antar at noen selv "er skyld i at 
de er kommet i en vanskelig stilling". Kn søker kan hel
ler ikke avvises fordi sosialbudsjettet ikke strekker 
til. Hvis utgiftene blir større enn antatt, må sosial
styret søke om tilleggsbevilgning(s.13).

Ellers i rundskrivet finner vi noen få eksempler på hvem 
som kan få hjelp. Enkelte ganger nevnes eller antydes det 
i det som sies om hjelpeformer. I eksemplet vi hadde på 
s. 95, nevnes en ufør. På s. 14 i rundskrivet går det 
fram at en person som har behov for hjelp til yrkesopp
læring, kan få det. Sosialomsorgen kan gi støtte til per
soner som trenger hjemmehjelp. På s.15 får vi vite at 
sosialstyret kan hjelpe til å få plassert folk i privat 
pleie. Noen nærmere presisering av hjelpemottakerne får 
vi ikke.

Når det gjelder råd og veiledning, understreker departe
mentet at disse hjelpeformene skal være åpne for alle 
som trenger det (s.9). En del av veiledningstjenesten 
kommer jeg tilbake til i kapittel 8 .

7.6. Lesbarhet og stilpreg

I denne delen skal vi ta for oss karakteristiske språk- 
trekk i rundskrivet, og vi skal se på tekstens vanskelig
hetsgrad .

7.6.1. Ytringene

I gjennomsnitt er det 19 ord pr. ytring, og vi finner 
mange korte og oversiktlige ytringer (bl.a. s.12 og 
øverst og nederst s.17). Noen ytringer kan være svært 
lange, men likevel nokså lette å oppfatte fordi leddene 
føyer seg naturlig til hverandre (jf. kap. 6.3):
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Det kan være praktisk at en funksjonær 
ved sosialkontoret har til oppgave å 
skaffe den nødvendige oversikt over de 
hjelpeordninger som administreres av 
den øvrige forvaltning, og til enhver 
tid å følge med i de rundskriv kommunen 
får tilsendt og notere de ting som er 
av interesse for sosialkontorets virk
somhet, for så å formidle opplysningene 
videre til kolleger og folkevalgte (s. 9)

Andre lange ytringer er tungt og klosset oppbygd:
Dersom et sosialstyre ved indirekte 
tvang - f.eks. ved å avvise eller yte 
for liten hjelp til person som har
søkt om sosialhjelp og som er i en
situasjon som går inn under § 3 nr. 1, 
foranlediger at vedkommende flytter, 
vil sosialstyret heller ikke i disse 
tilfelle uten videre bli fri for sitt 
ansvar til å yte sosialhjelp etter 
flyttingen (s.8 )

Gjennomsnittlig er ytringene litt lengre i loven enn i 
rundskrivet (21 ord pr. ytring i loven), men rundskrivet
ligger en tanke høyere enn loven når det gjelder antall
leddsetninger pr. ytring (1,2 i rundskrivet, 1 , 1 i loven).

I rundskrivet er det nokså jevn fordeling mellom de for
skjellige leddsetningstypene. I forhold til alle ledd
setninger utgjør de nominale 35,5 %, de adjektivale 31,5 % 
og de adverbiale 33,5 %. X loven dominerer de adjektivale 
(jf. s. 59 ). Nominale leddsetninger utgjør bare 11,7 %
i loven. I rundskrivet øker andelen fordi sender og sen- 
derholdninger blir språklig markert:

Departementet vil peke på at;: . J 
Det er en forutsetning at [. . .}
En vil minne om at 5 . .3 
Departementet vil i disse tilfelle 
anbefale at r. . .3

I rundskrivet er det flere tids-, innrømmelses- og årsaks- 
setninger enn i loven, og vilkårssetningene utgjør bare 
4 8,6 %, mot 7 3,7 % i loven.
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7.6.2. Passiv

I rundskrivet er det passivt verbal i noe over en fjerde
del av ytringene (26 %). Andelen er lavere enn i sosial- 
omsorgsloven, men høy sammenlikna med de fleste tekst- 
typer (jf. s .66 f). Det er omtrent like stor prosentdel 
omskreven passiv i lov og rundskriv (33,8 og 33,1 %).

Som i loven er det noen setninger med passivt verbal og 
agens markert med preposisjonsuttrykk:

f .  . .] slik at man om mulig kan finne 
en løsning som også aksepteres av 
klienten (s.14)

I noe over halvparten av setningene (54,5 %) er sosial
styret underforstått agens:

En person r. . .3 kan derfor henvises 
til å søke institusjonsplass i bo
stedskommunen (s. 7)

Departementet eller en annen agens kan også være under
forstått, og vi kan støte på flere passivkonstruksjoner 
rett etter hverandre med forskjellige agens som ikke 
nevnes:

Den som f.eks. har rett til underhold 
. .: må sette fram krav om det før so

sialhjelp ytes■ Det forutsettes også 
at retten til forskottering av under
holdsbidrag er nyttet (s.1 2 )

Agens er henholdsvis sosialstyret, departementet og kli
enten. Sjøl om leseren med litt omtanke oppfatter dette, 
hadde ytringene vært enklere å lese hvis f.eks. agens 
hadde vært med i overflatestrukturen i den siste av 
ytr ingene:

Departementet forutsetter også at 
søkeren har nyttet retten til . 3

Flere ganger støter vi på verbet forutsette i passiv. 
Agens er enten departementet eller lovgiverne (loven, 
motivene til loven):

I motivene til loven er det for
utsatt at sosialstyret (sosial
kontoret) på eget initiativ skal
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gi råd og vegledning r...} (s.,1 0 )
Leseren er ikke alltid klar over om det er departementet 
eller lovgiveren som forutsetter, men det er bestemmelsen 
som er i interessefeltet, og uttrykket med forutsette er 
brukt for å gi autoritet til utsagnet i at-setningen el
ler i infinitivsuttrykket (jf. kap. 7.3). En viss bruk 
av passiv kan være naturlig når en vil sette ei handling 
i fokus eller ut fra sammenhengen i en setning eller mel
lom setninger, men som i lovteksten ville redusert bruk 
ha lettet lesinga.

I denne teksten finner vi tre eksempler på dobbel passiv 
(jf. kap. 6.6.3.). Igjen er det agensforholdet som gjør 
at slike uttrykk kan bli uklare.

Nærmere bestemmelser [. . J forutsettes 
fastsatt i planen for sosialstyrets 
virksomhet (s.1 0 )

I dette eksemplet har det finitte og det infinitte ver
bet forskjellig agens. At det er departementet som for
utsetter , veit vi ut fra konteksten, den forteller deri
mot ikke hvem som fastsetter. Dette finner vi først på 
s.41 (i lovparagrafen) og på s. 44 (i merknadene).

7.6.3 . Verbalsubstantiv

Verbalsubstantivene utgjør 12,9 % av substantivene i 
rundskrivet. Andelen er noe lavere enn i loven (15,7 %), 
men bruksmåtene er de samme (jf. s. 78).

I dette kapitlet vil jeg behandle bare de verbalsub
stantivene som fortrenger mer konkrete eller klarere 
uttrykk med verb. Det ser ofte ut til at én upersonlig 
uttrykksmåte trekker en annen med seg, og flere steder 
finner vi verbalsubstantiv i nær sammenheng med passiv- 
konstruksjoner.

Det samme gjelder i tilfelle hvor 
det er gitt hjelp til etablering 
i en ny kommune (s. 8 )
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I administrasjonsspråket finner en nokså ofte eksempel 
på at g_i er brukt i passiv der en med fordel kunne ha 
erstatta det med få og dermed fått aktiv uttrykksmåte:

[. . .3 hvor klienten har fått hjelp 
til å etablere seg i en ny kom
mune .

Det neste eksemplet begynner med ei nominalisering og 
agensstryking. Det ser ut til at det er denne uttrykks
måten som leder over til den upersonlige passivkonstruk- 
sjonen:

Ved vurdering av behovet må det 
legges til grunn at alle skal ha 
en forsvarlig levestandard (s.15)

Leseren forstår at det er sosialstyret som skal handle, 
men ansvarsforholdet blir tydeligere markert når agens 
nevnes:

Når sosialstyret vurderer behovet, 
må det legge til grunn '• •

I det neste eksemplet forsvinner både agens og den som 
handlinga retter seg mot:

Ved plassering i privat pleie må 
det opprettes kontakt mellom 
kommunen og den som har ansvaret 
for pleien (s.15)

Framstillinga blir klarere hvis verbalsubstantivet er
stattes med verb i passiv, og hvis det upersonlige "må 
det opprettes" blir bytta ut med aktiv:

Når klienten plasseres i privat 
pleie, må sosialkontoret opprette 
kontakt r, . .)

I eksemplene ovafor og i liknende ytringer fører nomi- 
nalsetningene til at stilen blir knudrete og saksforhol
det uoversiktlig. X andre eksempler er nominaliseringene 
klare nok, men verbal uttrykksmåte ville ha gitt færre 
upersonlige konstruksjoner:

Det er en forutsetning at [. . (s.12)
Omskrevet:
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Departementet forutsetter at £..]
Det samme gjelder i enkelte uttrykk der verbaluttrykk er 
erstatta med substantiv og innholdstomt verb:

Vanligvis er sosialstyret ikke 
forpliktet til å dekke gjeld som 
er stiftet før søknad om hjelp 
ble satt fram (s.17)

Uttrykksmåten er unødvendig omstendelig, den har samme 
betydning som det enkle verbet søke, og ved ei omskriving 
blir klienten klarere markert. Igjen kan vi samtidig om
skrive en passiv:

-.. som klienten stiftet før 
han søkte om hjelp.

(Rundskrivet bruker han som kjønnsnøytralt pronomen, sjøl 
ville jeg valgt hun/han■)

7.6.4. Personbetegnelser

Som vist har bruk av passiv og verbalsubstantiv ført til 
at mange utsagn har blitt avpersonifisert. Også flere 
steder der agens blir nevnt, har senderen valgt en uper
sonlig uttrykksmåte. I rundskrivet omtaler senderen seg 
sjøl enten med (sosial)-departementet eller en. Det uper
sonlige pronomenet kunne vært erstatta med det personlige 
pronomenet vi. Dermed ville tonen blitt noe mer personlig. 
En forekommer både for sender og mottaker, om sosialstyret 
brukes også det upersonlige pronomenet man.

Ellers finner vi de samme pronomenene som i loven, og 
han, den som, enhver, vedkommende og de utgjør 1,2 % av 
ordene (1,5 % i loven). I rundskrivet er det noen per- 
sonbetegnelser som ikke finnes i loven: den bidragsplik
tige , den bidragsberettigede, den enkelte, den forpleiede, 
den forsørgingspliktige, den understøttede, en ufør.
Heller ikke substantivene klient, kvinne, menneske, lån
taker brukes i loven. I rundskrivet er klient det sub
stantivet som brukes oftest om sosialhjelpsmottakerne
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(23 ganger 1 merknadene til de tre første paragrafene). 
Det gir uttrykksvariasjon, men ikke noe nytt innhold i 
forhold til betegnelsene søker, person som har søkt om 
sosialhjelp, den som søker om sosialhjelp. Et nytt inn- 
holdsmoment er derimot de eksemplene på aktuelle motta
kere av sosialhjelp som jeg behandla i kapittel 7.5. 
Eksemplene og bruken av flere forskjellige ord gjør at 
rundskrivet har et noe sterkere personlig preg enn loven, 
på tross av at andelen personbetegnelser er høyest i 
loven, 4,2 mot 3,6 % i rundskrivet.

7.6.5. Alderdommelige ord

Rundskrivet inneholder noen av de samme alderdommelige 
ordene som loven: erverv og oppebære er brukt én gang, 
dog tre ganger. 1 tillegg finner vi ervervsevne, erver
velse og vedrørende alle én gang.

Loven har et alderdommelig trekk som rundskrivet ikke 
har overtatt. Det er ingen forekomster av attributiv 
sperring. Istedenfor lovens "den i § 12 nevnte plan" 
finner vi formuleringer som "jamfør § 1 2", "som er nevnt 
i lovens § 3" og "se § 3".
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8 . INFORMASJON TIL PUBLIKUM

I kapittel 4 viste jeg at sosialomsorgsloven har tre 
typer av mottakere, 1 ) forvaltningsorgan, 2 ) yrkes
gruppe, 3 ) de som etter lovens bestemmelser har rett 
til ytelser. De tekstene vi har behandla, når i første 
rekke de to første gruppene. Klientene innafor sosial
omsorgen mottar lovens budskap indirekte.

Den enkelte kommune har hele ansvaret for omfanget og 
arten av meddelelser. I loven og i forskriftene fra so
sialdepartementet er det lagt nokså liten vekt på opp
lysningsplikten. § 2 i loven slår fast at sosialstyrene 
har opplysnings- og veiledningsplikt overfor"den som 
trenger det for å bli selvhjulpen eller for å kunne til
passe seg en vanskelig livssituasjon." I rundskriv nr. 3 
understreker departementet at denne plikten gjelder over
for alle som trenger det, og at klientene har adgang til 
å få opplysninger og råd uten hensyn til om de samtidig 
trenger økonomisk hjelp. Men det ligger en klar begrens
ning i reglene på dette punktet i og med at veiledningen 
i hovedsak er begrensa til dem som henvender seg til 
sosialkontoret for å få råd eller annen form for hjelp.
I ett avsnitt går rundskrivet noe ut over denne ramma ved 
at det viser til motivene for loven, der det er forutsatt 
at "sosialstyret (sosialkontoret) på eget initiativ skal 
gi råd og vegledning til personer som antas å ha behov 
for slik bistand." Men i neste setning modifiseres ut
sagnet: "Men det sier seg selv at sosialstyret må vise 
stor varsomhet når det gjelder å gi råd til personer som 
ikke selv har henvendt seg til sosialstyret eller sosial
kontoret. I slike tilfelle vil det ofte være best å gi 
opplysningene i en generell form" (Rundskriv nr. 3: 10).

Jeg har sett på informasjonen til publikum i tre kommuner, 
Oslo, Skedsmo og Frogn. Det er lite skriftlig materiale 
som er retta til klientene. I Oslo er sosialomsorgen for
delt på 21 distriktskontor, men bare i 6 av distriktene 
er det laget informasjonsbrosjyre. Skedsmo kommune har én
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brosjyre, Frogn ingen. Oftest får klientene informasjonen 
muntlig gjennom ansatte ved sosialkontorene, medlemmer av 
sosialstyrene og i noen grad andre stønadsmottakere (jf. 
kap. 3/ s. 18) .

I dette kapitlet skal jeg ta for meg de sju brosjyrene vi 
finner i Oslo og Skedsmo.

8.1. Brosjyrene - oppbygning og omfang

De sju brosjyrene inneholder i hovedsak de samme infor
masjonene om sosialhjelp, og de er forholdsvis like i 
disposisjon og omfang. Seks av brosjyrene er foldere på 
fire sider, fire av dem gir opplysninger både om helse- 
og sosialtjenesten på stedet. Brosjyren fra Haugerud 
helse- og sosialsenter er på åtte sider og inneholder og
så opplysninger om fritidssenter, ungdomsklubb og eldre
senter i distriktet. Denne delen av teksten er ikke tatt 
med i analysen. Brosjyrene fra Ryen distriktskontor og 
fra Skedsmo kommune informerer bare om sosialtjenesten.

"Råd og vedledning. Informasjon fra Skedsmo sosialkontor" 
er omslagstittelen på en av folderne. Førstesida på en 
annen forteller at brosjyren gir informasjon om service
tilbud innen helse- og sosialsektoren til beboere på 
Trosterud, Haugerud, Hellerud og Tveita. De øvrige bro
sjyrene har navnet på helse-og sosialsenteret som over
skrift.

Oversikten over tilbud fra sosialkontoret tar fra 1 - 3  
sider. Forskjellen i omfang skyldes først og fremst opp
settet. Brosjyrene inneholder i hovedsak de samme opp
lysningene om sosialhjelp.

Overskriftene er satt med fete typer eller store bokstaver.
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Også enkelte tidsangivelser er uthevet.

Brosjyrenes omfang, en relativt oversiktlig grovinn- 
deling av stoffet, og trykkteknikk som skaper litt 
variasjon, skulle tyde på nokså leservennlige med
delelser. Men ut fra lesbarhetssynspunkt er det en god 
del å innvende både mot spåkbruken og mot den informa
sjonen vi får.

8.2. Karakteristiske stiltrekk

Brosjyrene skiller seg fra lovtekst og rundskriv på flere 
punkter, men har også noen trekk felles med dem. Dette er 
trekk som kjennetegner offentlig språkbruk generelt, som bl.a. 
mange lange ord, mye bruk av passiv, dessuten vage ut
sagn og i de fleste brosjyrene en upersonlig stil som 
skaper avstand mellom sender og mottaker. Forskjellene er 
størst i oppbygning av teksten og ytringene, og i at bro
sjyrene inneholder TILBUD til publikum. Denne språkhand
linga kom bare indirekte til uttrykk i lov og rundskriv 
(jf. kap.5.2.).

Også i dette kapitlet skal jeg behandle språkhandlingene 
før jeg tar fatt på andre sentrale språktrekk.

8.3. Språkhandlinger

Som vist i kapittel 4 og 5 gir loven og departementets 
rundskriv forvaltningen og yrkesutøverne anvisninger om 
hvordan de kan, skal eller bør handle. Som vi så i det 
første kapitlet om språkhandlinger (s. 50 ), er noen av
påbudene i loven (§ 2 og § 3, nr. 1 og 2), indirekte til
bud til personer som har behov for hjelp. Innholdet i 
disse bestemmelsene finner vi igjen som TILBUD i brosjy
rene. Som vist i kapittel 5.2. (s. 50 og note 3, s.137 )
tilhører TILBUD språkhandlingsgruppa forpliktelse. Ved
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å tilby forplikter senderen seg til å utføre ei handling 
som hun/han mener er til beste for mottakeren.

I Bøler- og Lambertseter-brosjyrene finner vi at verbalet 
tilby angir utsagnas karakter.

Senteret tilbyr vanlig legepraksis 
og sosialkontortjeneste (vedlegg 3)

Verbet hjelpe eller uttrykket kan gi hjelp markerer også 
TILBUD:

Vi kan hj elpe med råd og veiledning 
(vedlegg 3)
Sosialseksjonen kan gi hjelp 
(vedlegg 5)

I Skedsmo-brosjyren er det ordvalget i større setnings- 
sammenhenger som forteller om det samme. Vi kan plukke 
ut tre eksempler:

Sosialkontorets kuratorer gir råd 
og veiledning j .j
Familierådgiveren står til disposi
sjon . . .j
Sosialkontoret står til tjeneste . .3 
(vedlegg 9)

Haugerud-brosjyren har ingen slike språktrekk som vi har 
nevnt ovafor, men her fungerer substantivene servicetil
bud og service som markører (vedlegg 4) I Majorstua- 
brosjyren er den språklige markeringa av språkhandlings- 
typen enda svakere:

Sosialkontoret tar imot besøkende -. . .;
Sosialkontoret behandler saker som 
vedrører: Råd og veiledning om tryg
der og andre økonomiske ytelser og 
rettigheter (vedlegg 6 )

Utsagna ovafor beskriver også virksomheten ved sosial
kontorene, og det kunne synes nærliggende å klassifi
sere dem som PÅSTAND. Men også i dette tilfellet er 
kjennskapet til forholdet sender - mottaker og til tekst
typen viktig for forståelsen av språkhandlingene. Brosjy
rene i seg sjøl markerer TILBUD, og vi finner oversikter
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Råd/veiledning om trygder og 
andre økonomiske ytelser og 
rettigheter, utdanning, arbeid, 
familiespørsmål og støttekon
takter .
Økonomisk hjelp p, . .1 
Kommunale tillegg til statlig 
trygdeytelser, j: . .] (vedlegg 3)

over hva sosialsentrene tilbyr:

Til forpliktelsene hører også LØFTE. Vi finner bare ett 
eksempel på denne språkhandlingstypen. Det finnes med 
samme ordlyd i to av brosjyrene:

Vi vil bestrebe oss på også å 
drive forebyggende arbeid innen 
helse- og sosialsektoren i di
striktet (vedlegg 3, vedlegg 5)

Her gir ikke sosialkontoret noe konkret tilbud, men det 
forplikter seg til å forsøke å gjøre noe.

PÅSTAND er den språkhandlinga som forekommer oftest i en- 
keltutsagn med helsetningsform. Vi finner PÅSTAND i utsagn 
som forteller om senteret og om brosjyrene:

Kontoret kan også ta imot henvendelser 
uten timeavtaler, £ . (vedlegg 4)
Denne brosjyren inneholder en oversikt 
over de tjenester vi kan tilby (ved
legg 3)

Direktivene har en beskjeden plass i disse tekstene, i 
motsetning til i lov og rundskriv. I en av brosjyrene 
finner vi OPPFORDRING, markert med imperativ, i en annen 
brukes modalverbet bør:

Ta vare på brosjyren og bruk den 
hvis du trenger den (vedlegg 3)
Skal De besøke sosialkontoret, bør 
De avtale time på forhånd (vedlegg 9)

Også den siste ytringa i Skedsmobrosjyren uttrykker ei 
oppfordring:

De kan spare Dem selv og oss for 
bortkastet tid, hvis De avtaler
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tid på forhånd og 'sørger for å 
ha med nødvendige papirer (ved
legg 9)

Her er det den språklige konteksten og en antatt felles 
forutsetning "man bør ikke kaste bort tid" som gjør at 
en oppfatter utsagnet i vilkårssetningen som ei oppfor
dring .

Det er ikke mer enn åtte direktiver til sammen i alle bro
sjyrene. Fem av dem er PÅBUD, som alle pålegger den som 
vil søke sosialhjelp å ta med legitimasjon eller andre nød
vendige papirer. I ett tilfelle markeres påbudet med syn
tagmet det er nødvendig, et annet sted finner vi modal- 
verbet må:

Under besøket er det nødvendig at 
De har med Dem de dokumenter De 
selv mener De bør ha med Dem for 
å belyse Deres situasjon (vedlegg 9)
Ved henvendelse om økonomisk hjelp 
må alle inntekter og utgifter være 
bekreftet (f.eks. lønnsslipp, hus- 
leiehefte etc.) (vedlegg 8 )

I tre brosjyrer uttrykkes påbudet med verb i imperativ:
Ta med legitimasjon, (vedlegg 3,4,5)

Ovafor hadde vi et utsagn med imperativ som jeg klassi
fiserte som OPPFORDRING, det samme gjorde jeg med utsagn 
som "se § 3" i rundskrivet. Som nevnt i kap. 7.3.4 (s. 89 f) 
har imperativ ulik styrke. Senderen kan bare råde motta
keren til å se en annen paragraf eller til å ta vare på 
en brosjyre. Men når det gjelder sosialhjelp, kan sosial
styret kreve legitimasjon. I dette tilfellet er vi inna
for sosialkontorets/sosialstyrets myndighetsområde.



8.3.1.Oversikt over språkhandlingstypene i brosjyrene:

Forpliktelser Direktiver

TILBOD LØFTE PÅBUD OPPFORDRING PÅSTAND

Ytringer med Ytring med Ytringer med Ytringer med Ytringer med

1 ) verbet tilby
2 ) uttrykket 

kan hjelpe/ 
kan gi hjelp

uttrykket: 
vi vil be
strebe oss 
pa a ...

1 ) verb i 
imperativ

2 ) modalverbet 
må

1 ) modalverbet 
bør

2 ) verb i 
imperativ

1 ) verb i 
presens

2 ) modalver
bet kan

3) forskjellige 
uttrykk med 
bl.a. ett se
mantisk ele
ment "hjelpe": 
eks. gir råd 
og veiledning

3) uttrykket det 
er nødvendig

3) en språklig 
kontekst som 
angir utsag
nets karakter

111
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8 .4 Stllpreg og lesbarhet

I fortsettelsen skal jeg ta for meg sentrale språktrekk 
i brosjyrene og følger stort sett den samme disposisjonen 
som i kapittel 4 og 5. Tabellen på neste side gir en skje
matisk oversikt over språktrekkene. Jeg kommer til å vise 
til tabellen i den videre framstillinga.

Tabellen mangler likstall. I lesbarhetsundersøkelser tel
ler en bare løpende tekst for å finne indeksen, lange opp
regninger blir ikke betrakta som løpende tekst (Bjftrnsson 
1968: 68 ). Størstedelen av brosjyretekstene består av opp
regninger, og det kan derfor virke villedende å oppgi liks
tall .



8.4.1. Oversikt over sentrale sprlktrekk i brosjyrer fra sju sosialdistrikt:

Sosialdistrikt
Lange ord i pro
sent av alle ord

Ytringer uten verbal i 
prosent av alle ytringer

Leddse
Antall

tninger
pr.ytring

Bøler 45 28,6 5 0,2

Haugerud 44 43,2 5 0,1

Lambertseter 47 33,3 4 0,1

Majorstua 50 42,1 4 0,2

Ryen 45 73,3 1 0,06

Stovner 40 32,6 3 oO

Skedsmo 33 60, 0 8 0,3
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Oversikt over sentrale språktrekk (forts.):

Sosialdistrikt
Setninger med passivt 
verbal i prosent av 
samtlige setninger

Personlige 
nomen, ant 
1 .per s.

pro
all 
2 .per s.

Alle personbetegn- 
elser i prosent av 
samtlige ord

Bøler 10,5 4 1 6,0

Haugerud 20,0 2 0 1,5

Lambertseter 32,0 3 0 2,2

Majorstua 20,0 - - 4,1

Ryen - 1 0 9,9

Stovner 16,1 1 2 3,8

Skedsmo 5,8 1 15 12,8

114
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8.4.2. Lange ord

I brosjyrene ligger prosentdelen lange ord mellom 33 og 
50. I sosialomsorgsloven var den på 32, i rundskrivet på 
31. I brosjyrene er det mange sammensatte substantiv som 
gjør at prosenten blir høy. Det gjelder ord som timeavtale, 
ventetid, hjemmehjelp, barnetilsyn, altmuligmann, legeer
klæring. I og for seg er de lette å forstå, men alle sam
mensetningene gir en fortetta framstilling, og det kan 
bli tungt å tilegne seg informasjonen.

8.4.3. Oppbygning av ytringene

Ytringene er enkelt oppbygd. Det er ikke mer enn fra én 
til åtte leddsetninger i brosjyrene. X ingen av ytringene 
splittes den naturlige setningssammenhengen av innskutte 
ledd. Når det er tungt å tilegne seg innholdet, skyldes 
det for en stor del at oversikten over tilbud til dels 
kommer uten noen innledende linjer som åpner for presen
tasjonen:

SOSIALSEKSJONEN
Råd og veiledning om trygder og andre 
økonomiske ytelser og rettigheter, ut
danning, arbeid, familiespørsmål 
(vedlegg 5)

Dessuten er det mange ytringer uten verbal, som i eksem
plet ovafor. I de fleste av disse ytringene dynges nomi- 
nalene på hverandre. Setningsformede ytringer er ofte 
lettere å lese, og senderne kunne gitt tekstene et mer 
personlig preg med ytringer som var forma som direkte 
henvendelser til mottakerne.

Færrest ytringer med verb finner vi i den brosjyra som er 
laget ved Ryen distriktskontor. Den inneholder 15 ytringer 
i alt og bare fire har setningsform, altså 73,3 % av ytrin
gene er uten verbal. I de andre er mellom 28,6 og 60 % 
verballøse.
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8.4.4 Passiv og bruk av personlig pronomen

X brosjyren fra Ryen distriktskontor er det bare fire 
verbaler, ingen av dem er passive. Ellers varierer pro
senten fra 5,8 i Skedsmo brosjyra til 32 i den fra Lam
bertseter. Dvs. at ingen av brosjyrene har så mye bruk 
av passiv som loven (33,2 %).

Her, som i de fleste tekster, er det slik at noen av 
passivkonstruksjonene forsvarer sin plass. Når en fram
stilling åpner med at "Lambertseter helse- og sosial
senter er opprettet av Oslo kommune :.."vedlegg 5), er 
det fordi helse- og sosialsenteret står i fokus. Det er 
senterets tilbud brosjyra forteller om. Men brosjyrene 
inneholder også ei rekke eksempler på uheldig bruk av 
passiv, setninger der vi med fordel kan sétte verbet i 
aktiv og bruke personlig pronomen i 1 . eller 2 . person. 
To eksempler kan være representative:

Nærmere opplysning om timebestilling 
og kølapptider fås over telefon -. . .
(vedlegg 8 )
Bortsett fra øyeblikkelig hjelp, 
kan undersøkelser måtte henvises 
til senere timeavtale (vedlegg 5)

I aktiv får vi uttrykksmåtene:
j. . får De over telefon . r

og:
. . .; må vi ofte henvise under
søkelser til senere timeavtale.

Valg av passiv uttrykksmåte gjør framstillingen uper
sonlig, og den upersonlige tonen skaper unødvendig av
stand mellom sender og mottaker.

I det neste eksemplet ser det ut til at det er den uper
sonlige tonen som fører med seg valget av verbet påregne

Senteret tar også imot henvendelser 
uten timeavtaler, men ventetid må 
da påregnes (vedlegg 5;
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Siste delen av denne ytringa finner vi identisk i Hauge- 
rudbrosjyra (vedlegg 4). Ved bruk av 2. persons pronomen 
blir ytringa mer muntlig og lettere å oppfatte:

5 ..;! men da må De regne med ventetid.
Også i første delen av ytringa kan vi bruke personlig 
pronomen, enten ved å erstatte senteret med vi eller ved 
å forandre uttrykksmåten og bruke pronomenet De:

De kan henvende Dem til senteret
uten timeavtale -. . .3

I fire av brosjyrene trekkes mottakerne aldri inn gjennom 
direkte henvendelser i du- eller De-form (se tabellen s.114) 
I seks av brosjyrene er vi og oss brukt om senderen. Bø- 
ler-brosjyren som har flest pronomen i 1 . person, merker 
seg også ut ved relativt lav passivprosent (10,5), og i 
tillegg til en henvendelse i du-form har den også to set
ninger i imperativ, som skaper en viss nærhet til motta
keren. Imperativ finner vi også en gang i brosjyrene fra 
Lambertseter og Trosterud.

Størst mottakernærhet finner vi i brosjyren fra Skedsmo 
sosialkontor. Der er pronomen i 2. person brukt femten 
ganger. Den store bruken av personlige pronomen skaper 
nærhet mellom sender og mottaker og gjør at det er lite 
bruk for passiv. I det hele er denne brosjyren den mest 
leservennlige.

8 . 5 Omtale av mennesker

Tabellen viser også stor forskjell mellom brosjyrene 
når det gjelder omtale av mennesker. I Skedsmo-brosjyren 
er 12,8 % av ordene personbetegnelser. Denne brosjyren 
nevner at det er mennesker på sosialkontoret: kuratorer, 
som gir råd og veiledning om rettigheter etter lov om 
sosial omsorg, familierådgiveren,som kan bistå dem som 
har problemer. Vi får også vite at det er lege ved kon
toret. På Bøler er det sosionomer, barnevernspedagog og 
kontorpersonell ved sosialseksjonen, ved Lambertseter
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og Stovner helse- og sosialsenter er det ansatt lege, 
sykepleier, sosionom og kontorpersonale. Tre av kontorene 
er mennesketomme, det er et ikke-presentert "vi" og/eller 
sosialseksjonen/sosialkontoret som gir hjelp. Leseren får 
vite hvor hun/han skal henvende seg, ikke til hvem.

I fire av brosjyrene er andelen personbetegnelser lavere 
enn i loven, som har 4,2 %. Forskjellen mellom den per
sonlige og den upersonlige stilen blir godt illustrert 
ved eksempler fra de to brosjyrene som danner ytterpunk
tene i materialet, Skedsmo med 12,8 % a.v per sonbetegnel
ser, Haugerud med 1,5.

Sosialkontorets kuratorer gir råd 
og veiledning om de rettigheter De 
har etter sosialomsorgslovgivingen.
Familierådgiveren står til disposi
sjon med råd-og veiledning og bistår 
Dem ellers hvis De har særlige pro
blemer De gjerne vil snakke om (ved
legg 9)
Sosialseksjonens
service
omfatter bl.a.:
Råd og veiledning om trygder og andre 
økonomiske ytelser og rettigheter,ut
danning, arbeid, familiespørsmål samt 
henvisning til andre instanser. 
økonomisk hjelp behovsprøvet etter 
Lov om sosial omsorg.
Kommunale tilleggsytelser til folke
trygden .
Forespørsler og søknad om daghjem, 
nabohjelp, fritidshjem, barne-og fos
terhjem, ungdomshjem, familiehjem, 
barnevern, edruskapsvern. (vedlegg 4)

I den siste teksten fører framstillingsmåten til en ting- 
liggjøring som kan minne om bensinstasjonenes reklame for 
ti-punkt service.

8.6 Hva slags hjelp ?

Brosjyrene nevner flere hjelpeformer, men ofte bare som 
stikkord, og abstraksjonsnivået blir nokså høyt når vi
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ikke får eksempler eller presiseringer. Brosjyrene er
temmelig like på dette punktet. Vi kan velge Skedsmo som
eksempel:

Sosialstyret kan ellers gi behovs- 
prøvede ytelser:
Økonomisk bistand etter lov om sosial 
omsorg.
Kommunale tilleggs- og særytelser til 
folketrygden.
Stønad til skilte og separerte med 
barn under 18 år.
Husmorvikarvirksomhet.
Hj emmehj elp.
Hjemmesykepleie.
Daghjemsplass for barn 1 - 7  år.
Sykehj emsplasser.
Aldershjemsplasser.
Trygdeleiligheter.
(vedlegg 9)

Igjen mangler mange opplysninger. Hva dekker for eksempel 
ord som hjemmehjelp og hjemmesykepleie ? Brosjyrene for
teller at ytelsene er behovsprøvd, men forteller ikke noe 
om hvor vanskelig det er å fa institusjonsplass eller om 
hvor små stønadene er.

En tekst forteller at
Sosialkontoret behandler saker som 
vedrører:
Råd og veiledning om trygder og andre 
økonomiske ytelser og rettigheter.
Familiespørsmål som vedrører edruskaps- 
vern, barnevern, arbeide og utdanning 
(vedlegg 6 )

Sosialkontoret tilbyr hjelp, men i de understrekte delene 
av eksemplet ser vi hvordan det meddelelsen handler om 
blir undertrykt. Det blir en framstilling som forteller 
noe om virksomheten ved sosialkontoret istedenfor a gi 
leservennlig informasjon om hjelpeformer. En slik fram
stillingsmåte skaper større avstand til leseren enn en 
som sier:

VI KAN HJELPE MED RÅD OG VEILEDNING I:
Økonomiske spørsmål.
Familieproblemer
Rettigheter i forbindelse med trygder
Arbeid og attføring
Edruskapsvern



- 120 -

Barnevern - søknad om plass i ferie- 
koloni, barnehjem, ungdomshjem, fos
terhjem og familiehjem.

Denne meddelelsen går direkte til saken og rykker litt 
nærmere leseren ved å bruke det personlige pronomenet.
Men heller ikke her nevnes hjelpeformer annet enn som 
stikkord. Under det siste punktet øker informasjons
verdien noe ved at det også er gitt stikkord for å for
klare barnevern.

8 .7 Hva vi ikke får vite

Som nevnt i begynnelsen av dette kapitlet er det bare en 
liten del av innholdet i lov og rundskriv som er gjengitt 
i brosjyrene. Vi skal nå se hva som ikke er tatt med, og 
om utvalget kan gi brosjyreleserne et annet inntrykk av 
sosialomsorgen enn det de hadde fått hvis de leste sjølve 
loven og rundskrivet. Da vi behandla lovteksten, så vi 
at hovedtyngden av paragrafene inneholdt administrative 
bestemmelser. Folk som trenger sosialhjelp har ikke bruk 
for å kjenne alle de bestemmelsene, men brosjyrene videre
formidler heller ikke alle de reglene som direkte gjelder 
klientbehandling. § 18, nr.l som forteller om klagerett 
er utelatt. En som har fått avslag på søknad om sosial
hjelp har rett til å klage både over saksbehandlinga og 
over vedtaket.

Brosjyrene gir i det hele påfallende lite informasjon. 
Ingen av dem forteller noe om saksbehandlinga, eller at 
søkeren først må henvende seg til en sosionom og legge 
saken fram for ham/henne. Hvis det er snakk om en behovs
prøvet ytelse, skal sosionomen legge saken fram for et po
litisk oppnevnt sosialstyre på minst fem personer. So
sialstyret nevnes ikke i seks av brosjyrene. I Skedsmo- 
brosjyren møter vi det én gang;

Sosialstyret kan ellers gi behovs- 
prøvede ytelser (vedlegg 9)

Hvis saksbehandlinga blei nevnt, kunne klageretten kom-
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me med som en naturlig del. Kjennskap til saksbehandlinga 
kunne gjøre sosialomsorgen mindre fjern og ugjennomtreng
elig for klientene.

Ifølge loven og rundskrivet har sosialstyret adgang til 
å stille vilkår for å yte sosialhjelp. Vilkårene er ikke 
spesifisert, men det nevnes konkret tre eksempler: 1) Hjel
pen kan gis som lån, 2) Hjelpen kan gis som naturalytelse, 
3) Søkeren har plikt til å la seg undersøke av den lege 
som sosialstyret bestemmer "dersom det finnes nødvendig" 
(Jf. § 3.1 og 3.3 og rundskrivet s. 17).

Bare to av brosjyrene (Ryen og Stovner) nevner lån:
Økonomisk hjelp i form av lån eller 
bidrag etter behovsprøving (vedlegg
7)

I de øvrige er det bare snakk om behovsprøvet økonomisk 
hjelp. At hjelpen kan gis som naturalytelser, er ikke 
nevnt noen steder. I Skedsmo blir det opplyst at det er 
knytta lege til kontoret, men det forties at sosialstyret 
kan bestemme at den som søker om sosialhjelp skal lege- 
undersøkes. De nevnte kravene vil bare bli reist i visse 
tilfelle, men når de ikke nevnes, kan veien til sosiale 
ytelser synes enklere enn den egentlig er.
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8.8 Sammenlikning med en svensk informasjonstekst

Ei sammenlikning med en svensk informasjonsavis kan gi 
et enda klarere bilde av svakhetene ved de brosjyrene vi 
har behandla.

Socialhjalp. Information från Goteborgs socialforvaltning 
om socialhjalp som blei gitt ut i 1978, er en avis på 12 
sider. Den direkte henvendelsesformen og den utførlige 
informasjonen i denne avisa står i sterk kontrast til de 
norske brosjyrene. Vi kan velge noen eksempler fra artik
kelen " Forstå bes5ket på socialbyrån":

"Innan du besøker socialbyrån for 
forsta gången bor du ringa och be- 
stålla tid. £ . j Vid forsta besbket 
får du tråffa en kanslist som hjal- 
per dig med ansokan om socialhjalp.
Kanslisten gor också en forsta be- 
domning om du har mojligheter att 
få socialhjalp. 11

Vi får også opplysninger om hvordan saker behandles. I 
andre artikler kan vi lese om hvordan sosialhjelpen be
regnes og om klagemuligheten. Også disse artiklene er 
oversiktlige og gir innholdsrik informasjon, bl.a. fram
stilles rett til klage som noe sjølsagt.

Det er en nokså utbredt oppfatning at sosialhjelpsmot- 
takere lever godt av offentlige midler, og pressen har 
fra tid til annen støtta opp om de negative holdningene. 
Disse holdningene imøtegår den svenske sosialhjelpsavisa 
bl.a. i artikkelen "Vad ska socialhjålpen racka till ?" 
Den går imot de mange historiene om "socialhjalpstagare 
som lever lyxliv" og forteller at sosialhjelpen er lav 
og skal rekke til mye.

Åpenheten i den svenske informasjonen viser seg også ved 
at personer som er kritiske til sosialhjelpen kommer til 
orde: "Socialhjalpen ar en snåvt ekonoraisk ock kortsiktig
hjalp" (s. 6 ).

I det neste kapitlet skal jeg sammenlikne utforminga av
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de tre ulike tekstene vi har behandla i kapittel 6 , 7 
og 8 . I kapittel 10 kommer jeg tilbake til kommunika
sjonssituasjonen .
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9. LOV - RUNDSKRIV - BROSJYRER
EN SAMMENLIKNING AV DE TRE TEKSTENE

I dette kapitlet skal vi se på utforminga av de tre 
tekstene i sammenheng. I den andre delen er det en 
tabell med oversikt over noen sentrale språktrekk.
For ikke å gjenta for mange tall fra tabellen i kapittel
8.4.1. og for å lette oversikten,har jeg bare valgt ut 
to av brosjyrene: Majorstua,som er nokså representativ 
for Oslo-brosjyrene, og Skedsmo, som er den mest leser- 
vennlige av brosjyrene.
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9.1. Den språklige utforminga

Som vi har sett i kapittel 5, er bl.a. lange og til dels 
kompliserte ytringer og høy frekvens av passiv og verbal
substantiv framtredende trekk i lov om sosial omsorg.
Dette stildraget har denne loven felles med andre lover 
og også med andre tekster som er prega av kansellistils- 
tradisjonen, f.eks. partiprogrammer. Kvantitative ana
lyser (s.5 3 , 5 9 ,74 ) viser at lov om sosial omsorg er
en noe enklere tekst enn Lov om Forsorgsvæsenet fra 19 00, 
som den avløste. Sosialomsorgsloven er også enklere enn 
lov om nordiske dommer på straff fra 1963. Den sistnevnte 
loven er en prosesslov og har derfor andre intenderte 
mottakere enn sosialomsorgsloven (jf. s.19, 27 f ). 
Forskjellene mellom de to lovene er likevel ikke så store 
som de ulike mottakergruppene burde tilsi.

Et markert trekk i sosialomsorgsloven er også ei rekke 
upresise utsagn. På dette punktet skiller den seg fra 
de fleste lovtekster (jf. Auberts uttalelse om generelt 
høyt presisjonsnivå, s. 19 ). Enkelte former for upre- 
sishet skyldes svakheter ved utforminga, f.eks. i noen 
passivkonstruksjoner (jf. s.69 ) og i uheldig ordvalg 
(jf. note 10, kap. 6 ). Andre steder er presisjonsnivået 
lavt, og det er et bevisst valg av lovgiverne (s.62f). 
Loven er en rammelov, og lavere forvaltningsorgan skulle 
gi nærmere retningslinjer. Utforminga av noen av disse 
retningslinjene blei behandla i kapittel 7 .

Også i rundskrivet er det en god del vage utsagn. Mange 
ytringer inneholder språkmarkører som viser at sosial
styrene må bruke skjønn. Rundskrivet har også flere an
dre trekk felles med loven. Begge tekstene har mange ute
latelser av agens både i forbindelse med passiv og verbal
substantiv. Enkelte ganger fører det til at en leser som
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ikke kjenner saksforholdene, savner vesentlig informa
sjon (jf. s.72 ). Særlig i rundskrivet fører bruk av
verbalsubstantiv og passiv til en unødvendig avpersoni- 
f isering.

Kvantitative målinger indikerer at vanskelighetsgraden 
er nokså lik i de to tekstene (se tabellen s.128 fl Loven 
har et noe høyere likstall og flere passivforekomster enn 
rundskrivet. Rundskrivet har litt mer bruk av verbalsub
stantiv og noen færre personbetegnelser. Loven har, i 
tråd med tekstkonvensjonen, en stram disposisjon. Rund
skrivet inneholder merknader til lovparagrafene og har for 
så vidt den samme disposisjon som lovteksten. Rundskrivet 
kan likevel virke temmelig uoversiktlig. Enkelte avsnitt 
er dårlig disponert, og fordi teksten er temmelig omfat
tende, ville leseren hatt nytte av en innholdsfortegnelse.

Også brosjyrene er lite leservennlige, men utforminga av 
disse tekstene er svært forskjellig fra de to andre. Det 
mest markerte trekket i brosjyrene er alle ytringene uten 
verbal og et stort antall sammensatte ord, som gjør at 
informasjonen blir sammenpressa. Brosjyretekstene virker 
lite konkrete fordi mange av begrepene er omfattende, og 
leserne kan ha vansker med å se hva begrepene egentlig 
dekker, jeg har nevnt bl.a. hjemmehjelp og hjemmesyke
pleie som eksempler (s .119) .Brosjyrene gir tilbud til 
publikum, men de fleste av dem virker nærmest som sak
registre. Dette skyldes også at det er så få direkte 
henvendelser til publikum, og at senderen sjelden omtaler 
seg sjøl som vi- I de seks Oslo-brosjyrene finner vi fra 
null til fem personlige pronomen i 1. og 2. person. Noen 
av brosjyrene har færre personbetegnelser enn lov og rund
skriv (se tabellene s. 114 og 129).

Skedsmo-brosjyren skiller seg ut som den mest leservenn
lige. Den har i alt seksten 1. og 2. persons pronomen, 
og 12,8 % av alle ord er personbetegnelser. Også denne 
brosjyren har mange korte ytringer uten verbal i oppram
sing. Men den har også flere leddsetninger pr. ytring enn
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noen av de andre brosjyrene, og vi finner både at-setning, 
relativsetninger og vilkårssetninger. Også det er med og 
gir denne brosjyren et mindre abstrakt preg enn de øvrige. 
Men også denne brosjyren mangler utdyping av hjelpetilbud 
og omtale av hvordan sakene behandles. Heller ikke her 
får vi vite hvilke rettigheter og plikter sosialhjelps- 
søkerne har. I alle brosjyrene presenteres sosialomsorgen 
som noe abstrakt og fjernt.



9.2 .Sammenlikning av noen sentrale språktrekk i lov, rundskriv og to brosjyrer:

Yl Lo Liks Ytringer uten verbal 
i prosent

Lov om sosial omsorg 21,7 32,1 53,8 7,7

Sosialdepartementets 
rundskriv nr. 3 19,1 30,8 49,9 3,6

Brosjyre Majorstua 50,0 42,1

Brosjyre Skedsmo 33,0 60,0



Sammenlikning av sentrale språktrekk (forts.):

Leddsetninger 
pr. ytr ing

Setninger med 
passivt verbal 
i prosent av 
alle setninger

Personbetegnelser 
i prosent av alle 
ord

Lov om sosial omsorg 1,1 33,2 4,2

Sosialdepartementets 
rundskriv nr. 3 1,2 26, 0 3,6

Brosjyre Majorstua 0,2 20,0 4,1

Brosjyre Skedsmo 

-1------------------------

0,4 5,8 12,8

-----------------

129
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9.3. Språkhandlingene

Vi har sett at direktivene PÅBUD, FORBUD og TILLATELSE 
er de eneste språkhandlingstypene i loven. I rundskrivet 
utvides direktivklassen med RÅD, og i tillegg finner vi 
EÅSTAND. Den språklige utforminga av hver språkhandlings- 
type kan variere, og både tekstelement og utenomspråklige 
forhold som f.eks. kjennskapet til senderens autoritet, 
virker avgjørende for forståelsen av budskapets karakter. 
Det var lettest å klassifisere de språkhandlingene vi fant 
i loven. Rammene for lovgivinga er en klar indikasjon i 
seg sjøl, og de språklige markørene er nokså entydige.
Det er større uttrykksvariasjon i rundskrivet, men der 
hvor de språklige anviserne ikke er klare nok, må 
kjennskapet til forholdet sender - mottaker diktere for
tolkningen. TILBUD er en språkhandlingstype vi ikke finner 
uttrykt i loven og rundskrivet, men den er der implisitt 
i og med at forvaltningsorgan får påbud om å handle til 
fordel for personer som trenger hjelp. Tilbudet blir pre
sentert for publikum gjennom brosjyrene, men til dels 
på en tildekt måte (jf. s . H 8f),.

I og med at lévgiverne utforma lov om sosial omsorg, ut
førte de også ei perlokusjonær handling - de skapte 
visse ytringsfølger (jf. s.37f). De språkhandlingene vi 
finner i en lovtekst er direktiviske normer. Sundby sier 
at det dreier seg om illokusjonære handlinger med en 
egen perlokusjonær effekt. "Det er imidlertid ikke snakk 
om rent fysiske elle psykiske virkninger. I tillegg til 
slike"naturlige" virkninger av språkhandlinger, kommer 
de normative som ligger i et annet plan. Eksistensen av 
språkregler er ikke nok til å forklare disse effektene. 
Språkreglene gir anvisning på ytringens meningsinnhold. 
Men dessuten kan ekstra-lingvistiske normer gripe inn 
i bildet og medføre at ytringen får status som norm innen
for den og den bestemte institusjon"(Sundby 1974: 150 f). 
En slik ekstra-lingvistisk norm er, som jeg har nevnt 
tidligere, grunnlovens § 75 a. Sammen med § 7 6 gir den
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"bakgrunn for at Stortingets formelle lovvedtak får virk
ning som rettsregel av en særskilt type" (loc.cit.).

De språkhandlingene vi har sett på både i loven og rund
skrivet, har hatt flere konkrete følger. Det er oppretta 
en hjelpetjeneste som bl.a. omfatter økonomisk støtte, 
hjelp til å få institusjonsplass og råd og veiledning. 
Likevel kan mye tyde på at direktivene ikke er klare nok, 
eller at det er gitt for få direktiver. Øyen gir belegg 
for at intensjonene bak loven ikke er oppfylt (om inten
sjonene se s. 25 f i denne oppgava). Hun viser bl.a. at 
det finnes økonomiske hindringer, og at normaksepteringa 
kan være svak hos mange som er satt til å forvalte loven
(Øyen 1974, bl.a. kap. 7.5.4. og 8.3). Vi har tidligere
sett at en del av forvalterne har liten faglig og politisk
ekspertise (s. 3 0 f).

§ 2 gir påbud om at alle som trenger det skal få opplys
ninger, råd og veiledning for å kunne overvinne eller 
tilpasse seg en vanskelig situasjon (jf. s. 105). Dette 
kan tolkes slik at det bare gjelder for dem som sjøl 
henvender seg til sosialkontoret, men sosialomsorgen for
utsetter også en generell informasjonsplikt. I neste 
kapittel skal vi se at mange faller utafor hjelpeapparatet, 
og at dette har sammenheng med mangelfull informasjon.
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10. KOMMUNIKASJONSHINDRINGER

Vi har tidligere sett at lov og rundskriv er vanskelig 
tilgjengelig for de fleste (kap. 4). Vi skulle vente at 
det var lett å få tak i brosjyrene, men distribusjonsmåten 
understreker at vi står overfor en svært lukket kommuni
kasjon. Da jeg skulle ha tak i brosjyrene i Oslo, hen
vendte jeg meg først til Informasjonstjenesten ved So- 
sialrådmannens kontor og fikk god hjelp der, men jeg måt
te ta kopi av brosjyrene, for informasjonstjenesten hadde 
bare ett eksemplar av hver. Ved henvendelse til et par 
av sosialkontorene fikk jeg vite at brosjyrene bare kunne 
fås der. I Skedsmo så jeg først etter brosjyren på sen
trale steder, biblioteket, posthuset, legens forværelse, 
boligkontoret, men kom til at jeg måtte på sosialkon
toret for å få den.

Ut fra lovens intensjoner, og når vi forutsetter at et 
skikkelig utbygd hjelpeapparat krever god informasjon, 
er det åpenbart at publikum får for få opplysninger.
Det er flere grunner til dette. Sosialhjelpen i kom
munene møter hindringer på grunn av lave bevillinger, 
bl.a. har sosialkontorene så få ansatte at sosionomene 
får liten mulighet til annet enn rein klientbehandling. 
Sosialstyrene burde også hatt klarere direktiver på dette 
punktet, bestemmelsene i loven og rundskrivet pålegger 
ikke sosialstyrene noen generell opplysningsplikt.
En undersøkelse fra begynnelsen av 7 0-tallet kan for
telle noe om følgene av for dårlig informasjon. I "Retts- 
hjelpsundersøkelsen 1971" registrerte forskerne til 
sammen 227 problemer i 91 husstander der de gjennomførte 
intervjuer. Av disse var 102 sosialrettslige problemer, 
dvs. saker som gjaldt krav etter trygdeloven og lov om 
sosial omsorg. 21 av sakene falt inn under statlige 
trygdeytelser, resten gjaldt kommunale ytelser (Eske
land og Finne 1973: 83 og 101 f).

Eskeland og Finne peker på tre betingelser som må være
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til stede for at en person skal sette fram krav:
"1) Han må kjenne regelen som konstituerer rettighets

posisjonen .
2) Han må forstå at regelen gir nettopp ham en rettig

hetsposisjon.
3) Han må alt i alt føle at han har noe å vinne ved å 

fremsette og forfølge et krav" (op.cit.: 2 0 0 i
I 62 av de 102 tilfellene som gjaldt sosiale ytelser, 
var folk uvitende om eller usikre på mulighetene til å 
få hjelp. Dvs,, at betingelse 1 og 2 mangla for at ved
kommende sjøl kunne ha løst problemet.

Rettshjelpsundersøkelsen oppnådde betydelig resultater 
når det gjaldt skattelette og sosiale ytelser. De 91 
husstandene fikk innvilga en engangsstønad på noe over
1 0 0 . 0 0 0 kroner som følge av søknader og krav som blei 
satt fram mens undersøkelsen varte. Bare noe over
18.000 kroner av dette var skattelette. I tillegg kom årlige 
sosiale ytelser på nærmere 40.000 kroner. Eskeland og
Finne mener at folk i Norge har millionkrav mot det 
offentlige som aldri blir fremma. De går også mot på
stander om misbruk av sosiale ytelser og mener å kunne 
påvise at de som misbruker sosiale stønadsordninger, 
bare utgjør en liten brøkdel i forhold til dem som ikke 
får det de har krav på. Under undersøkelsen så forskerne 
at forvaltningen legger ned et stort arbeid på at ingen 
skal få for mye, mens den i sammenlikning gjør nesten 
ingen ting for å sikre at folk får det de har krav på 
(op.cit.: 202 f). En kan altså snakke om en betydelig 
informasjonssvikt fra myndighetenes side.

Det var en forutsetning at sosialomsorgen skulle gi 
individuell hjelp. Eskeland og Finne peker på at spe
sialiserte ytelser kan stille store krav til informa
sjonsvirksomheten. "Det er grunn til å anta at ethvert 
samfunn som baserer seg på å avhjelpe nød med ytelser 
som er sterkt spesialisert, også vil være et samfunn 
hvor de fattige har et stort behov for rettshjelp som
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består i informasjon om at rettighetsposisjoner finnes"
(op.cit.: 205).

Også på dette punktet kan vi sammenlikne med praksis 
i et naboland. Det er felles for sosiallovene i Danmark 
og Norge at de er rammelover, og at det er kommunene som 
har ansvaret for at bestemmelsene settes verk. I Danmark 
hadde likevel Statens informationskontor (nå Statens 
informationstjeneste) sin første store oppgave da bistands- 
loven blei innført i 1976. Befolkningen fikk informasjon 
gjennom radio- og fjernsynsinnslag, avisannonser og 
plakater. Dessuten var det kommunal informasjon, dels 
med adresse til borgerne og dels henvendt til pressen. Men i 
en effektiv kommunikasjon kunne en også tenke seg at det 
offentlige fant nye veier. Den danske juristen Helmuth 
Schledermann peker på at det offentlige burde bruke de 
samme kanaler som reklamen . Da ville ukebladene være 
en aktuell kanal. Dessuten kunne en forsøke å informere 
på f.eks. arbeidsplasser og i supermarkeder (Schleder
mann 1977: 69).

I en artikkel om den danske bistandsloven skriver Fritz 
Kaarup at "staten har en eksklusiv ret og en moralsk pligt 
til at informere på det sociale område". Statlig infor
masjon er nødvendig,mener han, fordi ingen annen insti
tusjon i samfunnet er innretta til å kunne fungere som 
praktisk alternativ til å informere om sosiallovgivinga 
(Kaarup 1979: 39). Praksis tyder på at den norske staten 
ikke ser det på samme måten. Her er hele informasjons
plikten pålagt kommunene.

I 1980 kom det ei ny revidert utgave av Rundskriv nr.3.^
I denne utgava har det kommet med et nytt avsnitt om 
informasjonsplikten. Departementet viser til motivene 
til loven der det er forutsatt "at sosialkontoret på 
eget initiativ skal gi opplysning og vegledning til per
soner som antas å ha behov for slik bistand" (s.15). I 
rundskrivet heter det at informasjon og veiledning som 
oftest bør gis i en generell form, enten til hele be-
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folkningen eller til spesielle grupper av befolkningen 
som barnefamilier, pensjonister, ungdom. Massemedia blir 
nevnt som en mulig kanal, og det sies at 11 informasjon 
må gis i et slikt språk og på en slik måte at det når fram 
og blir forstått". Men sosialomsorgens ressurser både når 
det gjelder øknomi og ansatte,er stadig like små, og dette 
vil fortsatt være ei hindring for effektiv kommunikasjon. 
Men hvis de nye retningslinjene fra departementet blir 
fulgt, øker informasjonsmengden,og både form og kanal blir 
langt mer mottakervennlig enn tilfellet er for den infor
masjonen vi har sett på i denne analysen.
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NOTER

Kapittel 4 :

1) De faktiske opplysningene i dette kapitlet er henta 
fra Odelstingsproposisjon nr.56, 1962 - 63, (Stor
tingsforhandlinger 1962 - 63, bd. 4 b), fra sosial- 
komiteens innstilling til Odelstinget, (Odelstings- 
innstilling nr. XI) trykt i 108. ordentlige Stortings 
innstillinger og beslutninger 1963 - 64 og fra Odels- 
tingsforhandlingene 22. mai 1964, s. 499 f i Stor - 
tingsforhandlinger 1963 - 64, bd.8

2) Ved lovendring av 18. juni 1948 blei betegnelsen "fat
tig" i alle ord som er sammensatt med dette uttrykket 
"fattigvesen", "fattigstyre", "fattighjelp" m.m) for
andra til "forsorgs-" (Ot.prp. nr. 56, s. 13, s. 15 f)

3) I ei hovedfagsoppgave fra 1977 behandler Berit Hede
mann en tre-ledds-kommunikasjon (jf. Hedemann 1977: 46 
f ). De kommunikasjonshandlingene hun analyserer, er 
svært forskjellige fra mine. Hennes oppgave er en ar- 
gumentasjonsanalyse. 1. sender er Statens tobakkskade- 
råd, og tekst 1 er pressemeldinger som advarer mot 
røyking. 1 . mottaker/2 . sender, dvs. avisene, står 
temmelig fritt når de videreformidler dette budskapet.
I lovteksten finner vi ikke argumenter, men direktiver, 
og 2 . og 3. sender er i mye større grad bundet av 1 . 
sender.

Kapittel 5:

1) Den engelske termen er speech act. På norsk har både 
termen talehandling og språkhandling vært brukt. Den 
første finner vi hos Engh 1977 og Sundby 1974. Sundby 
starter med å bruke talehandling og sier: "Tale" om
fatter her både muntlig og skriftlig språkbruk" (Sund
by 1974: 24). Dette stemmer overens med Austins og
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Searles bruk av speech act. Seinere går Sundby over 
til betegnelsen språkhandling (fra s. 27). Gulliksen 
1974 bruker språkhandling■ Jeg velger også den termen. 
Den er mer dekkende siden det ikke bare dreier seg om 
talespråk.

2) I Speech Acts snakker Searle om regler (rules) for
språkhandlingene, i seinere artikler bruker han vilkar 
(conditions) (Searle 1975, 1976). Innholdet i de for
skjellige reglene/vilkårene lar han stå uforandra, med 
unntak av at andre delen av punkt 1 under forberedende 
regel sløyfes.

3) Direktiv og forpliktelse har enkelte trekk felles. I 
begge tilfellene sies det noe om ei framtidig handling, 
og tilpassingsretningen er at virkeligheten skal svare 
til ordene. Sundby forenkler sin klassifikasjon og ser 
forpliktelsene ("kommissivene") som direktiver. "Saks
innholdet refererer til avsenderens egne handlinger 
(i motsetning til befalinger), og skal-karakteren re
presenteres her av uttrykk hvorved avsenderen i en el
ler annen forstand påtar seg å utføre handlingen"
(Sundby 197 4: 38). Direktiver og forpliktelser har med 
andre ord ulikt saksinnhold. Direktiv: mottakerens 
framtidige handling, forpliktelse: senderens framtidige 
handling. Denne forskjellen synes jeg er så vesentlig 
at jeg velger å følge Searle som opererer med to for
skjellige språkhandling styper (Searle 1976: 11 f).

Kapittel 6:

1) Bjftrnsson bruker forkortelsen lix for lesbarhetsindex.
I Norge er det noe ulik praksis. Høigård 1976 og Wisth 
1980 følger Bjftrnsson,mens Vinje 1977 og Western 1978 
bruker liks, som forkortelse for lesbarhetsindeks.
Som det alt er vist, har jeg også brukt denne betegnelsen.
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2) Bjflrnsson (1968: 28) og Platzak (1974: 10 f ) gir 
oversikt over ulike framgangsmåter for å måle en 
teksts vanskelighetsgrad. Særlig i USA har det vært 
mye forskning på området. På grunn av det nære slekt
skapet mellom de skandinaviske språkene er det mest 
nærliggende å bruke Bjftrnssons formel. Den er prøvd 
ut på ei rekke svenske tekster og er også tatt i
bruk i Danmark (bl.a. Nordentoft 1972, Mortensen 1973). 
Også i Norge er den brukt på flere tekster (Skjel- 
bred 1975, Høigård 1976, Wisth 1980) .

3) I tillegg har følgende regler danna grunnlag for ut
regninga: Forkortinger som f .eks. teller som to ord, 
osv. som tre. Ord som er stilt sammen med bindestrek 
regnes som ett. £ teller som paragraf. Alle tall tel
ler som ord. Nummerering av typen b eller 4̂ regnes 
ikke med. Overskrifter holdes utafor ved utregninga. 
Ved lange tekster er det vanlig å ta stikkprøver, 
mens tekster under 20 0 0 ord regnes helt.
Som nevnt s. 8 har jeg brukt elektronisk databehand
ling for å få oversikt over materialet. Ivar Fonnes 
har utarbeidet et EDB-program for utregning av liks. 
Dette programmet har jeg brukt for å komme fram til 
mine tall. I hvert tilfelle er liks regna på grunn
lag av hele teksten.

4) I Utkast til lov om likestilling mellom kjønnene 
(s. 149) blir det pekt på at lover ofte har et mas
kulint preg, bl.a. fordi pronomenet han brukes så
kalt kjønnsnøytralt. De som har forfatta utkastet, 
mener at det ikke er noe i veien for å bruke hun på 
samme måte. I utkastet har de unngått bruk av prono
men ved å nytte den av partene, vedkommende, den ene 
o.l.

5) Semantisk synes vedkommende å være mer i slekt med 
pronomenene enn med adjektivene. Funksjonen er nor
malt substantivisk eller attributiv. I lovspråket 
brukes vedkommende ofte anaforisk på samme måte
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som det personlige pronomenet han eller det demon
strative denne (se eksemplet s. 65 ).I Beckmans 
Svensk språklSra finner vi en viss støtte for å regne 
vedkommende blant pronomenene: "N3r denne ej Sr tyd-
ligt nog eller ofta finge upprepas, har man en del 
andra uttryck att tillgå. Samtliga 3ro bildade med 
adjektiviskt bfijda ord, vanligen participier, och ha 
alla adjektivets grammatiska egenskaper, vadan de 
trots sin betydelse ej bruka upptagas bland pronomina. 
Sådana 3ro den fftrre, den f&rstn&mnde, och deras mot
satser, den senare, den sistnSmnda■ Vidare nSmnde, 
ifrågavarande. S3rskilt har den juridiska stilen ut- 
vecklat en stor mSngd hithftrande uttryckj de ha av en 
framstående jurist, Louis de Geer, kallats "juridiska 
pronomina" och Sro bl.a. omfttrm&lda, berfirda (blott 
om saker), bemSlde, bemSlda (blott om personer) samt 
sammansSttningar eller sammanstSllningar) av dessa 
eller fftrut omtalade med andra ord, sistbemBlde, ovan- 
berftrda, ofta nSmnda o.s.v." (Beckman 1959: 8 8 ).
Støtte for å regne vedkommende blant pronomenene fin
ner vi også i Allens "Inndelningen av nusvenskans 
pronomen". Allén som lar betydning være avgjørende 
for inndelinga i ulike pronomengrupper åpner også 
klassen og tar med ord som ovanstående, nedanstående, 
bemaide blant de demonstrative (Allén 1958: 57, 64),

6 ) Høigård har regna passivprosenten på annen måte enn 
jeg og de andre undersøkingene jeg har referert. Hun 
har funnet 520 perioder hos Høyre og 4 28 hos Arbei
derpartiet hvor minst et helsetningsverbal er i passiv. 
I prosent av det totale periodeantallet blir dette 
henholdsvis 54,5 og 42,7 % (Høigård 1978: 158), X de 
øvrige undersøkingene er andelen passiv regna i for
hold til det totale antall setninger. Dette gjør at 
det blir vanskelig å sammenlikne Høigårds tall med de 
øvrige.
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7) Kategorien få + perfektum partisipp nevnes ikke i 
grammatikkene. Hit hører uttrykk som Hun fikk etter
gitt gjelden. Hun fikk bevilget et lån på 100 000 kro
ner og bestemmelsen i sosialomsorgslovens § 3.6:

Dersom en sosialhjelpsmottaker med 
tilbakevirkning får innvilget ytel
ser etter lov om folketrygd eller 
lovene om krigspensjonering, kan 
sosialstyret kreve refusjon [. . /

8 ) Perfektivisk passiv kan også uttrykkes ved konstruk
sjonene er blitt eller har blitt, men disse passiv- 
konstruksjonene er nokså lite utbredt. I lovtekstene 
har jeg ikke funnet noen eksempler.

9) Det er riktignok litt misvisende å snakke om verbal
substantiv i dette tilfellet siden verbalsubstantivet 
avhending er første leddet i sammensetningen.

1 0 ) 1 lov om sosial omsorg er det også elleve substantiv
med adjektivstamme og suffikset -het. Ingen av disse 
substantivene gjør formuleringene kompliserte eller 
fortrenger bedre verbaluttrykk. I ett av tilfellene 
er ordvalget uheldig: "Bestemmelser om organiseringen 
av nemndene og deres vedtaksførhet [...)" (§ 9.1, ant-
net ledd). Først mente jeg det måtte bety "kompetanse 
til å fatte vedtak", men i merknadene til loven er det 
erstatta med myndighetsområde (Rundskriv nr. 3, s. 3 6 ).

Kapittel 7:

1) I dagligspråket trekker vi ofte ikke noe klart skille 
mellom RÅD og OPPFORDRING, men i faglitteratur kan det 
være ønskelig med en distinksjon. RÅD er sterkere enn 
OPPFORDRING. En person råder i kraft av sin kompetan
se - f.eks. legen som råder pasienten til å slutte å 
røyke.
Hos Sundby finner vi både OPPFORDRING og RÅD i over
sikter over direktiver (Sundby 1974: 32, 64). Sundby
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setter aldri de to betegnelsene opp mot hverandre og 
drøfter dem, men bruker RÅD om bør-utsagn i juridiske 
normer (op.cit.: 231 f ).
Searle har med advise i oversikten over illokusjonære 
handlinger fra 19 69 og sier om denne språkhandlinga:
Å råde noen er ikke å forsøke å få noen til å gjøre 
noe på samme måte som å anmode. Å råde er mer å for
telle noen hva som er best for dem (Searle 1969: 6 6 , 
min overs.) En slik avgrensning av RÅD virker ikke 
særlig hensiktsmessig. Senderen kan ogsa råde noen til 
å handle til beste for andre, slik det er eksempel pa 
i rundskrivet, altså: Å rade er a fortelle noen hva 
som er best for dem selv eller andre.

2) Dette er et eksempel på det Engh kaller "MÅ med "objek
tiv" lesning". "Ved SKAL og Må med "objektiv" lesning 
foreligger det en klar usikkerhet m.h.t. utsagnets 
gyldighet fra den talendes side. Skilnaden mellom de 
to predikatene er på den andre sida avgjørende: En 
setning med MÅ med "objektiv" lesning uttrykker at den 
talende ikke har førstehåndsviten om det saksforholdet 
som et gitt utsagn refererer til, men han velger like
vel å gi utsagnet et "nødvendig” uttrykk på grunn av 
slutning fra andre presumptivt sikre kunnskaper" (Engh 
1977: 11 f )•



- 142 -

Kapittel 10:

1) I april 1980 kom det en ny revidert utgave av rundskrivet: 
Rundskriv nr.3. De enkelte paragrafer i loven med merk
nader (Revidert utgave av 7.januar 1980).
Jeg har ikke kunnet ta hensyn til denne utgaven i analysen, 
men en gjennomlesing har gitt et visst inntrykk.
I den nye utgaven er det referert enkelte endringer i 
forvaltningsloven,som trådte i kraft 1.januar 1978. 
Departementet viser bl.a. til regler som skal sikre at 
folk får mer informasjon om rettigheter.
Det nye rundskrivet er mer oversiktlig enn det gamle.
Det begynner med en veiledning i bruk av rundskrivet, og 
det har fått stikkord i margen. Sjølve utforminga av 
budskapet er delvis identisk i de to utgavene, mange av
snitt er overtatt, direkte. Men vi finner også enkelte 
forbedringer i språk og innhold. Bl.a. er pronomenet en 
erstatta med pronomenet vi, og sosialstyrenes plikter 
har blitt klarere formulert, f.eks. om refusjonsansvar 
hvis et sosialstyre medvirker til at en klient flytter 
til en annen kommune (s.8 i det gamle, s.12 i det nye 
rundskrivet).
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Vedlegg 1 :

Lov om sosial omsorg.1 . .
‘  Jfr. t i d l i g a r e  de lover som ble opphevd ved Ioveoa | 24.

Kaplttal I .  Almlnnellga bestammelsar.
§ l . 1 H v e r  kommune skal y te  h jelp e tte r  bestemmelsene i denne lo v  til den som 

oppholder seg i kommunen. '
Oppholdskommunen kan dog henvise den som har bosted* i annen' kommune t il 

å søke h jelp  der, i  den utstrekning dette  ikke må antas å være t i l  skade fo r  ham 
■* Jfr. |§ 6. « og 17. —  » 8e | fl. • • • . . *•

§ 2.1 Sosialstyret, jfr . § 7, g ir  opplysninger, råd  og veg ledn ing t il den som trenger 
det fo r  å b l i ‘ selvh ju lpen eller fo r  å kunne 'overvinne eller tilpasse seg en vanskelig liv s 
situasjon. - ,

1 Jfr. i f  12 og 14. • : ! ■'!. 1 : - - . ■;

S.3.1 •’ •* ; ‘ ; • V •- .•«
1. T i l  den som ikke er i stand t i l 'å  sørgé fo r  s itt livsopphold eller t il & dra omsorg

fo r  seg selv, ytes sosialhjelp i fø lgende fo rm er: ■ ■ '
a. Lån , garanti fo r  lån eller b idrag t il yrkesopplæring,’ t i l  å kom m e i gang med 

e t  e rve rv  eller t il andre form ål med sikte på  å g jø re  vedkom m ende selvhjulpen.1
b. A rbe id  m ot god tg jørin g  i arbeidsheim eller vernet b edrift m ed eller uten opp-

_ hold  der. r
c. Opphold i aldersheim, pleieheim  eller andre passende institusjoner.
d. P r iv a t  forp lein ing (fam iliep leie).

' e. B id rag  eller i unntakstilfelle lån t il livsopphold. 1 • ■

f. Lån  eller b idrag t il andre form ål enn nevn t i bokstav a— e i den utstrekning 
d e t anses nødvendig.1

2. Sosia lstyret kan  i særlige tilfe lle , selv om  vilkårene i nr. 1 ikke er til stede, y te  
økonom isk h jelp  t i l  personer som  trenger det fo r  å  kunne overv inne eller tilpasse 
seg en vanskelig  livssituasjon.

3. D en  som  søker om  sosialhjelp p likter å  la  seg undersøke a v  den lege som sosial
s ty re t bestem m er, dersom  dette  finnes nødvendig fo r  avgjørelsen  a v  søknaden.

V ed  tilståelse av  sosialhjelp skal det sam tidig i  nødvend ig utstrekning fast
settes nærmere v ilk å r fo r  hjelpen.

Sosia lstyret kan tilstå  h jelp  h elt eller delvis i fo rm  a v  naturalytelser, hvis det 
i det enkelte tilfe lle  finner a t vedkom m ende på grunn a v  særlige forhold er beet 
t jen t m ed å få  hjelpen på slik måte.

4. D en  som har underholdsplikt overfo r ektefelle eller barn er så langt underholds
p lik ten  rekker, ansvarlig fo r  sosialhjelp som ytes dem  i fo rm  a v  lån eller garanti 
fo r  lån. D ersom  noe bestem t underholdsbidrag ikke er pålagt, kan fylkesmannen 
e tte r  forslag a v  sosialstyret bestemme hvor stor del a v  lånet eller garantisummen 
den underholdspliktige skal være ansvarlig for.

D en  kom m une som  har y t t  hjelp, trer inn i retten  t i l  underholdsbidrag og 
andre pengeytelser dersom  tils tå tt eller garantert lån b lir  m isligholdt.

Kom m unens tilgodehavende hos den underholdspliktige kreves inn etter reg
lene i lov* om  innkreving a v  underholdsbidrag m. v. Innkreving  må være forlangt 
innen tre  år fra  den tiden  lånet fo rfa lt t il betaling. Innbeta lt underholdsbidrag 
skal først n yttes  t il dekning a v  løpende bidrag for vedkom m ende måned, der
etter dekkes eventuelle bidragsrestanser for tiden  fø r  h jelp  er y t t  og  til sist kom 
munens tilgodehavende.

1 Jfr. | 14 og tov _31 mal 1900 nr. 5 i  8. —  • Jfr. S! * og 12. —  • Lov 9 dea. 1955 nr. 5.

5.1) Når sosialstyret helt eller delvis dekker utgiftene til opphold
i sosial institusjon o.l. som nevnt i nr. 1 bokstav c og d, kan 
sosialstyret til dekning av oppholdsutgiftene kreve refusjon i 
folketrygdytelser som vedkommende oppebærer. Slik refusjon 
kan dog ikke settes høyere enn at pensjonisten får beholde et 
beløp som svarer til 25 prosent av folketrygdens grunnbeløp til
lagt 10 prosent av tilleggspensjonen eller av fullt særtillegg, 
samt 25 prosent av kompensasjonstillegget. Refusjon kan ikke 
tas i ytelser som utbetales for den måned da flytning til institu
sjonen fant sted. .
For pensjonister i aldershjem kan refusjon tidligst kreves i 

ytelser som utbetales fra og med fjerde kalendermåned etter at 
innflytning til institusjon fant sted.
i )  L o v  av  10. juni 1977 nr. 85, 1 k ra ft  1. januar 1978, if lg . kgl. res. 

a v  23. desember 1977.

5 juni.
Nr. 2.
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§ 4. H v is  lån som er tils tå tt a tter § 3 ik te  blir beta lt ved  forfa ll, akal sosialstyret 
avg jø re  om  lånet skal inndrives. D e t samme gjelder fo r lån som det er g it t  garanti for 
ette r  § 3. Disse lån kan m ed fylkesmannens sam tykke besluttes inndrevet ved  utpanting, 
når "begjæring fram kom m er innen tre  år fra  den tiden lånet fo rfa lt t il betaling. ^

§ 6. Y t e r  sosia lstyret i en kommune eller annen o ffen tlig  institusjon h jelp i 
form er som  nevn t i § 3 nr. 1, b— d, og heimen, institusjonen eller p leiestedet ligger i 
an annen kom m une er førstnevnte kommune ansvarlig fo r  utgiftene.

D et samme g je lder når en person reiser fra  sin bostedskommune eller faste opp 
holdssted t il en annen kom m une i den hensikt å søke bistand a v  eller opphold i en in 
stitusjon  m . v.

§ 6.1 Som  bostedskommune etter denne lo v  anses den kommune der en person 
t i l  enhver tid  har heimen sin, eller s itt faste oppholdssted dersom han ikke har noen 
heim . F o r  person som  oppholder seg i institusjon eller p riva t forpleiningssted hvor 
oppholdsutgiftene h elt eller delvis dekkes av  det o ffen tlige etter lov  om  van føre, lo v  
om  psykisk helsevern^ lo v  om  åndssvake eller lo v  om  epileptikere, legges t il grunn for- 
Tioldene på den tid  da vedkom m ende ble m otta tt i institusjon eller forpleiningssted.

B arn  har t i l  d e t fy lle r  16 år samme bostedskommune som foreldrene eller bosteds
kom m unen t il den a v  foreldrene som det lever hos eller seinest levde hos.

Endret ved lov 25 mai 1966. —  Jfr. f  17

K aplttal^ lL Om administrasjon.
§ 7. I  h ver kom m une skal d e t være et sosialstyre på m inst 5 medlemmer. 
K om m u nestyret fastsetter ta llet på medlemmer og velger m edlem m er og varamenn. 
Form ann og np.Rtforma.nn i sosialstyret velges a v  kom m unestyret.
Sosia lstyret skal ha samme funksjonstid som kommunestyret.
T jenestem enn som  er nevn t i § 10 kan ikke velges som m edlem m er a v  sosialstyret 

e lle r  nemndene. F o r  øvrig  g jelder bestemmelsene i § 10 i lo v 1 om  kom m unevalg t i l 
svarende fo r  sosia lstyret og nemndene. M ister et medlem valgbarheten, tre r  d e t ut.

1 Lov 10 Juli 1926 nr. 6.

§ 8. Sosia lstyret skal samordne det sosiale arbeid i kommunen1 og skal
a. u tfø re  de oppgaver som  er på lagt det i lo v  eller a v  kommunestyret,
b. ha tilsyn  m ed sosiale institusjoner i kommunen og ta  in itia tiv  t il tiltak  som kan

styrke d e t sosiale vern  fo r  kommunens innbyggere,
c. u tarbeide e t  sam let budsjettforslag h vert år fo r  d e t sosiale arbeid i kommunen, 

e tte r  å  ha innhentet forslag fra  de sosiale nemnder.
• Jfr. lover 26 feb. 1932 nx. 1 | 1. 17 Juli 1963 nr. 14 i 1.

§ 9. . . . . .
1. K om m u nestyret kan opprette  nemnder for visse saklige og/eller stedlige arbeids

om råder som hører under sosialstyret og ve lger i så fa ll m edlem m er og  varamenn 
a v  nem ndene og  form ann og nestformann i h ver nemnd. M inst e tt m edlem  av  hver

nem nd skal være m edlem  av  sosialstyret. F or øvrig  g jelder bestemmelsene om  utvalg 
e tte r  lo v  om  styret i kommunene tilsvarende.

Næ rm ere bestemmelser om  organiseringen av nemndene og deres vedtaksførhet 
tas inn  i den i § 2 nevn te plan.

2. Saker som om fattes a v  lo v  om  sosial omsorg, lo v  om  barnevern1 og lo v  om  edru
skaps vern  og edruskapsnemnder* Bkal meldes t il sosialstyret eller til dettes adm ini
stra tive organ —  sosialkontoret — , eller til vedkommende nemnd som da straks 
m elder saken t il sosialstyret.

3. Dersom  de t ved  behandlingen av  en sak viser seg å foreligge sosiale problemer, 
30m  om fatter flere sakom råder under sosialstyret, jfr . L o v  om  barnevern § 12 A  
nr. 1 og  L o v  om  esdruskapsvern og edruskapsnemnder § 1 nr. 2 skal saken behandles 
og  avg jø res  av  sosialstyret. Eir d e t ikke enighet i en nemnd om  h vo rv id t slike pro
blemer foreligger, kan et m indretall kreve at dette spørsmål b lir  behandlet og 
a v g jo r t a v  sosialstyret.

K om m unestyret kan m ed sam tykke av fylkesmannen bestemme annen behand
lingsm åte enn nevn t i foregående ledd. Nærmere bestemmelse herom  skal i tilfelle 
tas inn i den i § 12 nevnte plan.

Jlr. lov 17 juil 1953 ur. 14 i 12 A. — " * Jfr. lov 26 feb. 1S32 nr. 1 | 1.

§ 10. I  alle kom m uner skai administrasjonen av sosialstyrets virksom het legges 
til et sosialkontor.1

S n  kommune kan m ed Sosialdepartem entets sam tykke opprette siikt kon tor i 
jam arbeid med en eller flere  andre kommuner. I  særlige tilfe lle  kan kommuner fritas 
fo r  å  opprette  sosialkontor. «.

Sosialkontoret ledes av en tjenestemann hvis m yndighet er fastsatt i den i § 12 
iievnte plan.

K on torets  le<ier har rett og p lik t til å delta i sosialstyrets m øter og re tt  til å delta 
m øtene t il nem nder innenfor sosialstyrets arbeidsområde. Kom m unens ord fører og 

«idm inistrasjonssjef har også adgang til å delta i møtene.
De som er nevn t i foregående ledd. har re tt til å fremsette forslag, men har ikke 

stemmerett.
• Se i 24.
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§ 11. A v  lønnen til sosialkontorets leder dekker staten 40 pst., betrrenset onnad 
t i l  8 000 kroner. , .

Bestemmelsene i første ledd g je lder bare dersom tjenestemannen he lt u t er knytte t 
t il d e t sosiale arbeid  og han fy lle r  de kva lifikasjoner som departem entet1 fastsetter 
nærmere bestem m elser om . . .

Dersom  flere kom m uner går sammen om  ansettelse av  en sosial tjenestemann, kan 
staten dekke lønnsutgiftene e tte r  tilsvarende regler.

I  kommuner h vo r det ved  denne lovs ikrafttreden allerede er opprettet e t  sosial
kontor, men h vor sosialkontoret ikke er fu llt u tbygd , kan departem entet stille en videre 
u tbygging som v ilk å r for a t refusjon ytes. . .

1 Sosialdept.

Kapittel I I I .  Plan (or soslalstyrats virksom het -

§ 12.1 F o r  h ver kommune skal d e t fastsettes en plan fo r sosialstyrets virksom het. 
Planen fastsettes a v  kom m unestyret etter forslag fra  sosialstyret og skal .godkjennes 
a v  fylkesmannen.

Planen  skal inneholde:
a. Angive lse a v  de §osiale nem nder som er i virksom het i kommunen, h v ilke  arbeids

om råder og hvilken  m ynd ighet disse nemndene skal ha, jfr . § 9.
b. Bestem m elser om  adm inistrasjonsordningen. .
c.- Bestem m elser om  hvilken  m ynd ighet lederen av  sosialkontoret skal ha. ifr . lovens 

§ 10.
d. Bestemmelser om  hvordan slik bistand som  nevn t i lovens § 2 skal gis i kommunen.
e. Nærm ere regler om  tilståelse a v  lån og  garanti fo r  lån som nevn t i § 3 og om  be

grensning a v  8like ytelser.
Fylkesm annen skal sende departem entet e t a vtrykk  a v  den godk jen te plan. 
Departem entet* kan g i nærmere bestemmelser om  hva planen skal inneholde.

* Jfr. lover 26 feb. 1932 nr. 1 § 1. 17 Juli 1953 nr. 14 { 12 A. —  * Sosialdept. .

Kapittel IV . Behandling av «aknader om sosialhjelp. Bistand av fylkesnemnda.

§ 13. Søknad om  sosialhjelp settes fram  m untlig eller sk riftlig  fo r  sosia lstyret i 
den kommune h vo r søkeren oppholder seg.1

Søkeren p lik ter å  g i de opplysn inger som  sosialstyret finner nødvendige fo r  å kunne 
avg jøre saken.

‘ Jfr. i  1

§ 14. Sosialstyret skal fo re ta  nødvendige undersøkelser fo r  å bringe på d e t rene 
søkerens behov fo r  bistand og grunnen t il a t han er kom m et i en slik situasjon a t han 
trenger bistand. '

S tyret skal deretter søke å finne en løsning a v  situasjonen i samsvar m ed bestem 
melsen i § 2. .

V iser det seg å t søkeren trenger h je lp  som nevn t i § 3, skal s tyret v ed  v a lg  a v  h je lpe
tiltak  ta omsyn t il b ehovet i d e t enkelte t ilfe lle  og i første rekke legge v ek t på  å få  søkeren 
i arbeid slik a t han kan bli selvhju lpen.

Sosialstyrene skal bistå hverandre i saker e tte r  denne lov .
§ 16. Den fylkesnem nd som er opprette t i henhold til lo v  om  u føretrygd , § 11, 

skal gi råd og u ttalelser om  spørsmål som  sosialstyrene i fy lk e t finner grunn til å fo re
legge for den. 1 ■ ’ • ’ • ‘ '

Fylkesnem nda kan også selv ta  opp med sosialstyrene spørsmål om  g jennom 
føringen av  tiltak  e tte r  denne eller andre lo ver  innenfor sosialstyrets arbeidsområde.

H v is  det m å antas a t behovet for sosial h jelp skyldes sykdom  eller annen legem lig 
eller sjelelig svekkelse, skal sosialstyret forelegge saken for fylkesnem nda t il uttalelse.

D epartem entet1 kan  fo r  den enkelte kom m une gjø re  unntak fra  bestemmelsen i 
tred je  ledd hvis sosialstyret' selv har t i l  råd ighet nødvendig sakkyndig bistand.

‘ Sosialdept. - ■ . .
K ap ittel V. Refusjon av utgifter til sosialhjelp.

' § 16.1 Staten  refunderer kommunene ■
a. u tg ifter t i l  sosialhjelp som er y t t  t i l  personer som ikke er norske statsborgere,
b. u tg ifter t il nødvendig reisehjelp fra  ankom ststedet her i landet t i l  bostedskom- 
' : m im en fo r  den som  er "heimsendt fra  utlandet,
c. u tg ifter t i l  sosialhjelp y t t  a v  ankomstkommunen t il bostedløse personer som er

heimsendt • fra  utlandet a v  éller v ed  h je lp  a v  o ffen tlig  m yndighet. ■ .
* Jfr. lor Sl mal 1900 nr. 5 I 8. . . .  . . . .

Kapittel V I. Tvistemål. Anke. Ny behandling.
§ 17.1 Departem entet* a vg jø r  tv istem ål som m åtte oppstå m ellom  to  eller flere

kom m uner e tte r  denne lov, herunder h vilken  kommune som det påhviler å y te  sosial
h jelp eller å bære utgiftene hermed.*

1 Se § 26 nr. 3. —  ■ * Sosialdept. —  * Se || 1, 5 og 6.'
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1. D en  aom har søkt om  sosialhjelp kan  anke sosialstyrets vedtak e tter §§ 1, 3 og 4
inn fo r  departem entet.1 Samme re tt  t il anke har den som har underholdsplikt 
o verfo r søkeren. ■

Ankan m å settes fram  fo r  sosialstyret innen 14 dager etter a t vedkom m ende 
er g jo r t k jen t m ed styrets vedtak. H v is  anken settes fram  muntlig, skal et.yret 
straks sørge fo r  at anken blir skrevet og undertegnet av  søkeren. N å r  særlige grunner 
fore ligger, kan departem entet se bort fra  a t ankefristen er oversittet.

2. D epartem entet kan om gjøre styrets ved tak  dersom det finner a t ved taket er i
s trid  m ed loven  eller forskrifter g itt  med h jem m el i den eller bygger på en skjønns
messig vurdering som er åpenbart urimelig. D epartem entet kan også sende eaka 
tilbake t il ny  behandling av  sosialstyret. -

' Sooi&ldept. ’  . .
' Kapittel V II. Forskjellig* bestemmelser.

§ 19. E n h ver som i medfør a v  denne lo v  har anledning til å  b li k jen t med noene 
p r iva te  forhold , er p lik tig  t il taushet om  det han har få tt  v ite  herom.

F o r  overtredelse a v  denne bestemmelse kom m er § 121 i den alm innelige stra ffe lov 
a v  22. m ai 1902 t i l  anvendelse, selv om  vedkom m ende ikke er o ffen tlig  tjenestemann.

. § 20. E n h ver o ffen tlig  og  kommunal m yndighet er p lik tig  t il uten særskilt g o d t
g jørelse og  uten hinder av  taushetsplikt å  gi sosialstyret tü bruk for saker etter denne 
lo v  d e  opplysninger som vedkom m ende i k ra ft a v  sin stilling sitter inne med.

§ 21. D epartem entet1 kan gi nærmere forskrifter om  gjennom føringen av  derme lov . 
s Sosialdept.

§ 22. D epartem entet1 kan i den utstrekning det finner det nødvendig føre tilsyn 
m ed gjennom føringen a v  denne lov.

* Sosialdept. • -

§ 23. K ongen  kan slutte overenskom st m ed annet land om  sosialhjelp e tter derme 
lo v  og  herunder g jøre unntak fra  lovens reg le r ..

Kapittel V I I I .  Lovens Ikrafttreden.' Overgangsbestemmelser.
§ 24. Denne lo v  trer i k ra ft i .  januar 1965.
Bestem m elsen i § 7 om sosialstyre trer i k ra ft straks. Sosialstyrets funksjon inntil 

loven  i sin helhet trer i k ra ft er å utarbeide forslag t il plan etter § 12. Planen fastsettes 
a v  kom m unestyret og sendes fylkesmannen fø r  l .  ok tober 1964.

Funksjonstiden fo r  medlemmer a v  de nåværende foraorgBStyrer, barnevernsnemnder 
og  edruskapsnemnder utløper 1. januar 1965.

N å r  planen er godk jen t av  fylkesmannen, ve lger kom m unestyret m eoiem m er i de 
nemnder som  er fastsatt i denne plan. Funksjonstiden til disse” nemnder følger den 
kom m unale valgperiode.

F ra  1. januar 1965 oppheves følgende lo ver :
a. L o v  om  forsorgsvæsenet a v  19. mai 1900.
b. lo v  om  beta ling fo r  kreftsykes sykehusopphold av 20. m ai 1939,
c. lo v  a v  25. jun i 1909 indeholdene tillæ g t i l  lo v  om  jordm ødre a v  19. december 1898, 

u ané &ende. Spedalskes Afsondring og Indlæggelse i o ffen tliee Pleie- og Hel- 
bredelsesanstalter m. v. a v  6. jun i 1885.
D epartem entet1 kan i en overgangstid  fravike bestemmelsen i § 10 første ledd og 

nerunder fastsette  tidsfrister fo r  gjennom føringen av dem 
1 Sosialdept.

§ 26;
I. K ongen  bestem m er hvorledes det skal forholdes med de fond  og  andre m i^ w  90m 

n v L s T Å T ^ r  mra, S r 1 ene ‘  kap- * ’ §§ 28 “  42 ° g  5 47 1 loV for“ ^ -  

2' det J f *  d6“ 1?J1° vs ikrafttreden blir y t t  fu ll refusjon fo r  fra  beim-
stavm kom m im en  tü  opphoJdskommunen i stedet fo r  heimsending etter lo v  om  
■orsorgsvæsenet a v  19 mai 1900 § 14. skal det fortsatt ytes fu ll refusjon s4 lem e  
trangen  ikke er endelig opphørt. . ^

D et samme g je lder for norsk heimstavnløs som staten y te r  full refusion for 
 ̂ v e a  denne lovs ikrafttreden. ‘ .
a. Ttegiene om  avg jerd  av  tv ister i lo v  om  iorsorgsvæsenet a v  ly . mai 1900 og i andre 

w ® ” ?1?  henvlser frester t il avg jerd  e tte r  reglene i lov  om forsorgsvæsenet, g jelder 
fortsatt lo r_ tv is ter om  lorho-d som  refererer Beg til tiden før.lovens ikrafttreden 

"  ror^ n1mgaKraV, SSI?  'oraorgisvæsenet har i fo lge lo v  om  forsonrevæsenet a v  19. mai 
5 annet leda. og 8 5 kan fortsatt jje ro s  gjeldende e tte rreg len e  i nevnte lov

§ 18.



* A lm innelige bestemmelser.

§ 1.
tlver kommune skal yle hjelp elter bestemmelsene i denne lov til den som oppholder 

seg i kommunen.
Oppholdskommunen kan dog henvise den som har bosted i annen kommune til a 

sake hjelp der, i den utstrekning dette ikke må antas å vere til skade fo r  ham.

Ve-A-le-q̂  1 *

Kapittel I.

Den som trenger sosialhjelp skal få det i den kommunen der han til 

enhver tid oppholder seg. Oppholdet kan være tilfeldig, midlertidig eller 

varig. Hjelpen skal ytes og utgiftene dekkes i sin helhet av oppholdskom
munen. Dette gjelder uten hensyn til om vedkommende har bosted i 

kommunen, i annen kommune eller ikke har bosted i noen kommune. 

Det er ikke adgang for oppholdskommunen å kreve utgiftene refundert 

av bostedskommunen.

Fra denne hovedregel gjelder følgende unntak:

Person som har bosted i annen kommune kan henvises til å reise til sin 

bostedskommune og søke hjelp der i den utstrekning dette ikke m å antas å 

være til skade for ham. Begrepet bostedskommune er definert i § 6, og 

departementet viser til merknadene til denne paragraf.

Når og på hvilken måte kan en søker bli henvist til 

bostedskommunen?

Dersom søkeren bor i en nabokommune, og han kan nå dit straks og 

uten vanskelighet, er det rimelig å henvise ham dit. Men også i dette tilfelle 

må sosialstyret ta med i vurderingen om en henvisning «antas å være til 

skade for ham». Det er den beste sosiale løsning som en skal finne fram til.

Dersom det er lengre avstand til bostedskommunen, må oppholds

kommunen yte «førstehjelp» og senere ordne med hjemreise såframt dette 

er den beste sosiale løsning. Loven sier «kan», og lovens forarbeider viser 

at bestemmelsen skal tolkes strengt. Andre grunner enn den beste sosiale løsning 
må ikke f å  innpass. Departementet gjør merksam på bestemmelsen i lovens § 

14, siste ledd om at sosialstyrene skal bistå hverandre. En bør kontakte 

bostedskommunens sosialstyre i slike saker.

I praksis vil en stå overfor en rekke vanskelige vurderinger når det 

gjelder bestemmelsen om henvisning til bostedskommune. Det er imidler-



tid gitt en viss vegledning i forarbeidene til loven. Det kan f. eks. tenkes at 

en person har større muligheter for å komme i høvelig arbeid i oppholds- 

kommunen enn på bostedet. En henvisning til bostedskommunen m å i et 

slikt tilfelle sies å kunne skade søkeren. N år sosialstyret skal avgjøre 

vurderingsspørsmål som gjelder sysselsetting, bør det ta kontakt med 

arbeidsformidlingen i begge distrikter.

. Det er im idlertid ikke bare økonomiske forhold som kommer i betrakt

ning når en skal vurdere om det er til skade for en person å bli henvist til sitt 

bosted. Det kan være særegne forhold som gjør at en person svært nødig 

reiser tilbake til sitt bosted, f. eks. familiekonflikter. I slike tilfelle vil det 

være en sosialt sett dårlig løsning å bruke indirekte tvang for å få vedkom

mende til å reise.

Det kan vanligvis ikke anses å være til skade for en person å bli 

anvist institusjonsplass i bostedskommunen. En person som blir syk og 

pleietrengende under et rent m idlertidig opphold i annen kommune kan 

derfor henvises til å søke institusjonsplass i bostedskommunen. I disse 

tilfelle må im idlertid hjemreisen utstå til plass er ordnet.

Dersom søknaden gjelder sosialhjelp i form av en engangsytelse av 

mindre omfang på grunn av en akutt nødssituasjon, vil det ikke være 

rimelig å henvise til en bostedskommune som ligger forholdsvis langt fra j 

oppholdskommunen.

Departementet understreker at det ikke lenger er adgang til tvangs- 

messig hjemsending. Oppholdskommunen har heller ikke krav på refusjon 

fra bostedskommunen for reiseutgiftene eller utgiftene til annen hjelp i 

forbindelse med hjemreisen.

Tvistemål som måtte oppstå mellom kommuner kan bringes inn for 

Sosialdepartementet, se § 17.

Når det gjelder refusjon fra staten, viser departementet til § 16.

Ansvaret for sosialhjelp til personer i institusjon.

Det har ved praktiseringen av lov om sosial omsorg vært et hoved

prinsipp at en institusjonskommune ikke bør være økonomisk ansvarlig 

som oppholdskommune. For de institusjoner m. v. som er nevnt i lovens §

3 nr. 1 b— d er dette prinsipp kommet til uttrykk i lovens § 5. Et liknende 

prinsipp har vært praktisert ved opphold i institusjoner som fengsel og 

psykiatrisk sykehus slik at det er bostedskommunen som er ansvarlig for å 

gi sosialhjelp så lenge institusjonsoppholdet varer. Ansvaret vil o^så om 

fatte nø-ivendig hjelp i forbindelse med utskriving fra institu&jou. Dette

1
5
1
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følga ikke uttrykkelig av loven, men ved siden »v å støtte seg lil praksis 

[ra lur loven og generell rimelighet, har en lagl til grunn prinsippet i lov 

jin  sosial omsorg § 1, aniiel ledd, og gitt dette utvidet anvendelse. Denne 

bestemmelsen forutsetter ellers at vedkommende reiser til bostedskommu

nen, hvilket ikke er m ulig  under opphold i lengsel eller psykiatrisk in- 

ititusjon.

Dersom en peison i institusjon ikke har noen bostedskommune i sam

var med bestemmelsen i lov om sosial omsorg § f», vil ansvarlig kommune 

/ære siste oppholdskommune før innlegging — lor lengsejsinnsatte siste 

ri villige* oppholdskommune, d. v. s. arrestasjonskommunen.

Nås dei gid reisehjelp elki flyttehjelp iiE 
asusest ko inn un ne enn bostedskommunen.

Del hai i llere tilfelle oppstått tvist Ibrdi ei sosialstyre har g iti reise- 

enger ellei flyttehjelp til annen kommune enn bostedet til person som er i

ii situasjon som går inn under § H m i . I >et saruinc gjelder i tilfelle hvor 

et er gitt hjelp til etablering i en ny koinmunc. H jelp til å reise ellei 

tabiere seg i en annen kommune kan undertiden være den beste sosiale 

ssning, men en oppholdskommune kan ikke li i seg fra sitt ansvar etter § 1, 

jrsle ledd, ved å velge denne løsning. Dersom ilel viser seg ai klienten 

renger fortsatt hjelp i den ny«* kommunen, skal denne hjelpen refunderes 

v den tidligere oppholds- eller bostedskommunen. Forutsetningen lor at 

et skal oppstå et refusjonsansvar er at det er direkte årsakssammenheng 

lellom den reise- eller flyttehjelp som ble ytt og det faktum at reisen/llyt- 

ngen fant sted. Det kan her oppstå vanskelige grensetilfelle.

Dersom et sosialstyre ved indirekte tvang—  f. eks. ved å avvise eller 

le for liten hjelp ui person som har søkt om sosialhjelp og som er i en 

ituasjon som går inn under § 3 nr. 1, foranlediger at vedkommende Hytter, 

il sosialstyret heller ikke i disse tilfelle uten videie l)li fri for sitt ansvar til å 

te sosialhjelp etter flyttingen

§ 2.
Sosialstyret, jjr . § ? ,gu opplysninger, rad og vegledning til den sum trenger det for 

bli selvhjulpen eller f ot å kunne overvinne eller tilpasse seg en vanskelig livssituasjon.

Opplysninger, råd og vegledning.

Ltter lov om sosial omsorg er det en plikt for sosialstyret å yte slike 

enes ter. Adgang til å lå opplysninger, råd og vegledning skal stå åpen lor
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enhver som trenger det uten hensyn til om vedkommende samtidig trenger øko
nomisk hjelp eller annen bistand. Sosialstyrets plikt er im idlertid begrenset til 

spørsmål som gjelder sosiale saker.

Departementet vil understreke at den som gir sosiale opplysninger m å 

ha god oversikt både over den sosiale forvaltning og den private hjelpe- 

virksomhet. Vedkommende m å ha så vidt godt kjennskap til de hjelpe

ordninger som administreres av andre kommunale og statlige organer 

så som trygdekontor, helseråd, husnemnd og arbeidsform idling at en har 

sikkerhet for at de klienter som har mulighet for å kunne få hjelp etter disse 

ordninger lår opplysninger om hvor de kan henvende seg.

Som eksempel nevnes noen viktige hjelpeordninger:

Forskottering av oppfostringsbidrag.

Utbedringslån for eldre boliger.

iJostøtte.

Ulbedringsbidrag for eldre boliger.

Tilskott til flyttinger i sammenheng med strukturendringer i nærings

livet.

Forsørgerstønadsordningen m. m. for vernepliktig personell.

Det kan være praktisk at en funksjonær ved sosialkontoret har til 

oppgave å skalle den nødvendige oversikt over de hjelpeordninger som 

administreres av den øvrige forvaltning, og til enhver tid å følge med i dc ! 

rundskriv kommunen lar tilsendt og notere de ting som er av interesse for 

sosialkontorets virksomhet, for så å formidle opplysningene videre til 

kolleger og folkevalgte.

Den som gir råd m å være varsom med å vurdere om klienten har krav 

på bestemte ytelser når avgjørelsen hører under andre myndigheter. Det er 

meget vanskelig for de Heste å bære de skuffelser som kan inntre i slike 

tilfelle.

Menneskekunnskap og innsikt i de viktigste prinsipper lor familie- 
behandling er nødvendig. Forutsetningen lor at det enkelte familiemedlem 

kan ha utbytte av opplysnings- og vegledningstjenesten er ofte at atulre 

medlemmer i fam ilien viser forståelse og vilje til samarbeid.

Det et ikke meningen at sosialstyret (sosialkontoret) skal opptre som 

juridisk rådgiver. I denne sammenheng gjør departementet merksam på 

reglene om fri sakførsel og om fritt rettsråd, jfr. rundskriv fra Justisdepar

tementet av henholdsvis 15. oktober 1969 og 7. februar 1970. En ordning 

med fritt rettsråd er nå innført i de fleste fylker. 1 de fylker der systemet 

er innført er fritt rettsråd i prinsippet en rett for alle. M en det er et
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vilkår at den som søker, ikke selv har evne til å skafle seg rettshjelp. 

N år sosialstyret mener det er rimelig grunn for en klient å søke fritt 

rettsråd, m å det gi nødvendige opplysninger om hvor han skal henvende 

seg. Fylkesmennene kan gi nærmere opplysninger om ordningene.

I visse tilfelle vil det være nødvendig at klienten (ar kontakt med 

institusjoner som kan gi spesiell behandling, f. eks. attføringsorganer, 

sosialmedisinske avdelinger, farnilievernkontor o. 1. Sosialstyrets (sosial

kontorets) oppgave vil da være å henvise til slike institusjoner. Departe

mentet viser i denne sammenheng til § 15 og rår til at sosialstyret i 

tvilstilfelle på et tidlig trinn tar kontakt med fylkesnemnda. 1 visse tilfelle 

skal sosialstyret forelegge saker for fylkesnemnda, jfr. tredje ledd i para

grafen.

I motivene til loven er det forutsatt at sosialstyret (sosialkontoret) på 

eget initiativ skal gi råd og vegledning til personer som antas å ha behov for 

slik bistand. M en det sier seg selv at sosialstyret må vise stor varsomhet 

når det gjelder å gi råd til personer som ikke selv har henvendt seg til 

sosialstyret eller sosialkontoret. I slike tilfelle vil det ofte være best "å gi 

opplysningene i en generell form. Derimot kan ofte en henvendelse om 

hjelp i akutt nødssituasjon gi utgangspunkt for en samtale om de mulighe

ter søkeren kan ha for å bedre sin situasjon på lengre sikt.

Nærmere bestemmelser om hvordan denne rådgivende bistand skal gis 

i den enkelte kommune forutsettes fastsatt i planen for sosialstyrets virk

somhet. Hvis det ikke er sosialkontor i kommunen, skal opplysnings- og 

vegledningstjenesten høre under det sekretariat som er opprettet.

§ 3.

/. 7 il den som ikke er i stand til å sørge fo r  sitt livsopphold eller til å dra omsorg 
fo r  seg selv, ytes sosialhjelp i følgende form er:,

a. Lån, garanti fo r  lån eller bidrag til yrkesopplæring, til å  komme i gang med erverv 
eller til andre formål med sikte på å gjøre vedkommende selvhjulpen.

b. Arbeid mot godtgjørig i arbeidsheim eller vernet bedrift med eller uten opphold der.
c. Opphold i aldersheim, pleieheim eller andre passende institusjoner.
d. Privat forpleining (familiepleie).
e. Bidrag eller i unntakstilfelle lån til livsopphold.
f  Lån eller bidrag til andre formål enn nevnt i bokstav a—e i den utstrekning det

inscs nødvendig
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2. Sosialstyret kan i særlig tilfelle, selv om vilkårene i nr. 1 ikke er til stede,yte 
økonomisk hjelp tU personer som trenger det fo r  å kunne overvinne eller tilpasse 
seg en vanskelig livssituasjon.

3. Den som søker om sosialhjelp plikter å la seg undersøke av den lege som 
sosialstyret bestemmer, dersom dette finnes nødvendig fo r  avgjørelsen av søknaden.

Ved tilståelse av sosialhjelp skal del samtidig i nødvendig utstrekning fastsettes 
nærmere vilkår fo r  hjelpen.

Sosialstyret kan tilstå hjelp helt eller delvis i form av naturalytelse,\hvis det i det 
enkelte tilfelle finner lat vedkommende på grunn av særligeforhold er best tjent med å f å  
hjelpen på slik måte.

4. Den som har underholdsplikt overfor ektefelle eller barn er, så langt under
holdsplikten rekker, ansvarlig fo r  sosialhjelp som ytes dem i form av lån eller garanti 
fo r  lån. Dersom noe bestemt underholdsbidrag ikke er pålagt, kan fylkesmannen etter 
forslag av sosialstyret bestemme hvor stor del av lånet eller garantisummen/ den 
underholdspliktige skal være ansvarlig for.

Den kommune som har ytt hjelp, trer inn i retten til underholdsbidrag og andre 
pengeytelser dersom tilstått eller garantert lån blir misligholdt.

Kommunens tilgodehavende hos den underholdspliktige kreves inn etter reglene i lov 
om innkreving av underholdsbidrag m. v. Innkreving må væreforlangt innen tre år fra  
den tiden lånet forfalt til betaling J Innbetalt underholdsbidrag skal først nyttes til 
dekning av løpende bidrag fo r  vedkommende måned, deretter dekkes eventuelle bidrags- 
restanser fo r  tiden fø r  hjelp er ytt og til sist kommunens tilgodehavende.

5. Når sosialstyret helt eller delvis dekker utgiftene til opphold i sosial institusjon 'V 

o. I. som nevnt i nr. 1 bokstav c og d, kan sosialstyret til dekning av oppholdsutgiftene 
kreve refusjon i folketrygdytelser som vedkommende oppebærer. Slik refusjon kan dog , 
ikke settes høyere'enn al pensjonisten få r  beholde et beløp som svarer til 25 prosent av '/  

folketrygdens grunnbeløp, tillagt 10 prosent av tilleggspensjonen eller av fullt særtil- 
legg, samt 25 prosent av kompensasjonstillegget.' Refusjon kan ikke tas i ytelser som 
utbetales fo r  den måned da flytning til institusjon fant sted.

Overstiger oppholdsutgiftene den refusjon som kan kreves etter foregående ledd, kan „ 

det bestemmes at pensjonæren helt eller delvis skal dekke de overskytende utgifter når 
dette etter hans økonomiske evne finnes rimelig. Refusjon kan dog ikke tas i den del av 
folketrygdens ytelser pensjonæren har krav på å få  beholde i samsvar med bestemmelsene 
i første ledd, og heller ikke i midler som skriver seg fra  denne del av folketrygdens 
ytelser.

Bestemmelse om slik betaling som nevnt i annet ledd treffes av fylkesmannen etter 
nærmere forskrifter som gis av departementet.

6. Dersom en sosialhjelpsmotlaker med tilbakevirkning få r  innvilget ytelser etter
lov om folketrygd etter lovene om krigspensjonering, kan sosials^rethcve refusjon i del
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døp som skal etterbe tales til dekning av sine utlegg til samme formål og fo r  samme 
dsrom. Dersom sosialhjelpsmottakeren er gift kan sosialstyret, hvor dette finnes 
melig, med fylkesmannens samtykke kreve refusjon etler reglene iførste punktum også 
)s ektefellen, såfremt sosialhjelpen er kommet vedkommende til gode.

Til nr. 1.

Hvem har krav på sosialhjelp.

Hovedregel.

Krav på sosialhjelp har for det første personer som selv ikke er i stand 

il å sørge for sitt livsopphold. Som nødvendig livsopphold regnes det 

jndcrhold og de livsnødvendigheter som alle skal være sikret. Krav på 

sosialhjelp har for det annet personer som ikke er i stand til å  dra omsorg 

or seg selv. Disse har krav på hjelp til å fa nødvendig stell og pleie, 

iventuelt institusjonsopphold, uansett om  de selv har m idler til å dekke 

jtgiftene.

Forutsetningen er primært at hvert enkelt* samfunnsmedlem skal ut

nytte de muligheter han har for å greie seg selv før det kan bli aktuelt å yte 

sosialhjelp. Det er derfor en forutsetning at den som har rett til stønad etter 

rygdelovene setter fram krav om det før sosialhjelp gis. Det samme gjelder 

trav eller rettigheter vedkommende ellers måtte ha etter lov, avtale eller 

på annen måte. Den som f. eks. har rett til underhold etter ekteskaps- eller 

Darnelovene, m å sette fram krav om det før sosialhjelp ytes. Det forutsettes 

:>gså at reiten til forskottering av underholdsbidrag er nyttet. En gjør 

)ppmerksom på at menn har samme rett til bidragsforskott som kvinner 

ilår de har omsorg for barn.

1 samsvar med lovens § 2 skal søkeren ha orientering om  sine rettig

heter og hjelp til å gjøre dem gjeldende. Men det går ofte en tid før søknad 

om trygd, krav om underholdsdrag e. I. blir avgjort. N år vilkårene etter nr.

1 er til stede, m å sosialstyret i slike tilfelle gi en foreløpig hjelp, eventuelt 

som lån. For å sikre refusjonskravet m å sosialstyret treffe vedtak om at ytelsen 

er å anse som låri (forskott), og stønadsmottakeren m å straks bli gjort kjent 

med dette. Vedrørende forskottering av trygdeytelser se § 3 nr. 6 og 

rundskriv nr. 19.

Den som er arbeidsfør forutsettes normalt å kunne skafle seg det nød

vendige til livsopphold såframt det er arbeid å  fa. Det er en forutsetning at 

sosialstyret samarbeider med arbeidsformidlingen med sikte på at arbeids

føre søkere blir tilvist høvelig arbeid.
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Lov om sosial omsorg har ingen bestemmelse om at enkelte grupper er utelukket fra  

sosialhjelp, f ,  eks. fordi en antar at de selv er skyld i al de er kommet i en vanskelig 
stilling. Når søkerens situasjon er slik at vilkårene etter § 3, nr. 1 er til stede, 

kan sosialstyret ikke avvise ham . En annen sak er at når hjelpcformen 

fastsettes, m å sosialstyret vurdere søkerens forutsetninger for å  nytte 

hjelpen på riktig måte. M en det en i slike tilfelle skal legge til grunn er hva 
som gagner søkeren og hans familie best på lengre sikt uansett hva årsaken er.

Når sosialstyret skal ta standpunkt til om sosialhjelp skal ytes og i 

tilfelle hvilken hjelpeform som bør bli brukt, vil søkerens helsetilstand ofte 

være et avgjørende moment. En viser til regelen i § 3, nr. 3, som går ut på at 

den som søker sosialhjelp plikter å la seg undersøke av den lege som 

sosialstyret bestemmer, dersom dette antas å være nødvendig for å avgjøre 

søknaden. En viser også til § 15.

Barn er ikke lenger forpliktet til å underholde sine foreldre, heller ikke 

om de bor i samme husstand. I så fall forutsettes de dog å dekke sin andel 

av fellesutgiftene og betale for det husvære de disponerer.

Foreldrenes forsørgelsesplikt opphører vanligvis når barnet fyller 18 

år. Fra denne dag bør barna derfor betraktes som selvstendige sosial- 

hjelpssøkerc, selv om de bor hjemme.

Dersom en person ikke selv har midler til å betale for nødvendig stell 

eller pleie, har han krav på sosialhjelp slik at han blir i stand til å  betale for 

den hjelp han lar. En m inner om at forpleierens økonom i her er uten 

betydning.

Del foreligger im idlertid ikke plikt til å  yte sosialhjelp til kortvarig og 

tilfeldig hjelp (tjenester) fra nære slektninger av den art m an vanligvis ikke 

betaler noe for. ' ' y*1

Dersom sosialstyret avslår en søknad om hjelp fordi vedkommende m å 

antas å kunne greie seg selv, f. eks. fordi han er arbeidsfør, m å sosialstyret i 

tvilstilfelle kontrollere at avgjørelsen var riktig og at vedkommende ikke 

faller andre til byrde.

En gjør oppmerksom på at sosialstyret ikke kan nekte å yte hjelp av 

budsjettmessige grunner dersom vedkommende i samsvar med loven har 

krav på hjelp etter § 3 nr. I . Sosialstyret m å derfor i god tid søke om 

tilleggsbevilgning dersom utgiftene er blitt større enn forutsatt.

Hjelpeformene.

Under bokstavene a— f  er oppgitt de hjelpeformer som sosialstyret 

skal bruke. N år sosialstyret a\jjjor spørsmålet om sosialhjelp skal ytes, 

skal det samtidig fastsette na^nere  ’ .’kår for hjelpen, se § 3. nr. 3, annet
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dd. Når sosialhjelp er gitl som bidrag eller når del ikke er uurykkelig 

gt i vedtaket at stønadene er gitt som lån eller garanti, har sosialstyret 

ke krav på refusjon, med m indre dette følger av bestemmelsene i § 3

. 5 og 6.

Sosialstyret ståi i prinsippet fritt i valg av hjelpeform. Loven for- 

setter im idlertid at den hjelp som ytes i første rekke skal ta sikte på å 

øre søkeren uavhengig av sosialhjelp i fremtiden. Jfr. § 14 tredje ledd. 

lientens egne ønsker skal legges fram for sosialstyret, slik at man om 

ulig kan linne en løsning som også aksepteres av klienten.

1 mange tilfelle er det nødvendig å legge en plan på lengre sikt med 

ti<‘ mål for øye. Det viser seg ofte at litt hjelp nå og da både er kostbart og 

le ellektivi. Eli mei romslig hjelp over et kortere tidsrom vil i mange 

llelle tjene formålet bedre. Hovedprinsippet må være al sosialstyret ikke 

ir Iram etter et skjematisk program. Hvert enkelt menneske som søker 

elp, m å la den hjelp som synes å være den beste etter en grundig sosial- 

xlersøkelse og med ulgangspunkt i den innstilling at enhver skal gjøre 

l ytterste lor selv å arbeide seg ut av vanskelighetene. Men de krefter og 

enneskelige ressurser den enkelte har kan være små, og ikke m inst da 

enges hjelpen.

Velges en hjelpeform som ikke tar hensyn til klientens spesielle situa- 

>n vil vedtakei kunne være åpenbart urimelig, og vil eventuelt kunne 

ngjøres av klageinstansen et tel lovens § 18. Det vil f. eks. ikke være 

Igang til å  nytte rekvisisjoner bare i den hensikt å utnytte rabatter. Heller 

ke kan en person anvises plass i sykehjem, fordi denne forpleiningsform 

tn være mest økonomisk, dersom vedkommende vil og kan forpleies i eget 

em for vanlig forpleiningsgodtgjørelse.

il punkt a) vil tn  nevne:

Søkeren vil vanligvis ikke ha krav på hjelp til annen utdanning enn 

kesopplæring, f. eks. ikke til gymnas eller videregående studier. H ar 

keren en utdannelse som gir ham  mulighet til å forsørge seg selv og sin 

milie hai han vanligvis heller ikke krav på en ny utdannelse. En må 

lidicrtid være oppmerksom på at det kan foreligge spesielle forhold i 

ikellc saker.

il punkt d) vil en nevne:

Eiter de nye regler lor hjelpeordninger for hjemmene ytes familiepleie 

lt i i‘;rin av hjemmehjelp som gir adgang (il 35 %  statsrefusjon. Dersom 

lemmehjelp bare kan gis i begrenset omfang eller kommunens regier må 

! påse- a( y im lig  hjelpebehov blir • kkrt ved sosialhjelp- Hjemr.



hjel psord ni ngen forutsettes dog først utnyttet. Av sosialstyrets vedtak m å 

det fremgå hvilken hjelpeform som er brukt. Dette vii også være av 

betydning ved et eventuelt refusjonskrav etter lovens § 5. Denne refusjons- 

bestemmelse skal im idlertid ikke være avgjørende for klientens rett til 

hjemmehjelp.

Ved plassering i privat pleie må del opprettes kontrakt mellom kom

munen og den som har ansvaret for pleien. Sosialstyret m å føre tilsyn med 

at den forpleiede lar godt stell. Med hensyn til klientens plikt til å betale 

forpleiningsutgifter, rett til egenandel av trygdeytelser m. v. vises til § 3 nr..

5.

T il punkt e) vil en nevne: \

Hjelp til livsopphold skal gis elter individuell behovsprøving av den 

enkelte klient eller familie. Kom m unens normer for slik hjelp begrenser 

ikke det krav klienten måtte ha i samsvar med lovens § 3 nr. 1.

Ved vurdering av behovet m å det legges til grunn at alle skal ha en 

forsvarlig levestandard og nok til livsopphold, herunder klær av vanlig  ̂

standard for befolkningen på stedet. .*

Ved tilm åling av løpende og mere langvarig stønad til livsopphold, rår 

departementet til at sosialstyret/sosialkontoret tar hensyn til hva ved

kommende ville hatt krav på etter folketrygdens grunnytelser.

T il punkt I) vil en nevne:

Hjelp etter denne bestemmelse ytes ofte til tannbehandling. Som  nød

vendig tannbehandling regnes også kurativ behandling. Den hjelp som 

tilbys kan ikke begrenses til proteser i de tilfelle hvor klientens tannstatus 

ikke er ødelagt. Rent kosmetisk tannbehandling har sosialstyret imidler-> 

tid som regel ikke plikt til å bekoste.

' - "
Lån og garanti for lån.

Lån og garanti for lån er en hjelpeform som har sin største berettigelse 

der det er tale om tiltak for å gjøre en søker selvhjulpen, enten ved å gi 

sløtte til yrkesopplæring eller hjelp til å komme i gang med et erverv. Men 

det er også adgang til å bruke lån og garantier for lån til bolig og, i 

unntakstilfelle til livsopphold. Dette kan bli aktuell når en person mer tilfeldig 

har søkt sosialhjelp, og en kan rekne med at han om kort rid vi! komme i 

)d økonomisk stilling igjen. Det kan også gjelde når u i ;'ors?::i har

■ 15.5
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formuesrettighetcr som han av en eller annen grunn for tiden ikke kan 

gjøre gjeldende.

Lån og garanti lor lån avløser økonomisk hjelp med tilbakebelalings- 

plikt etter forsorgsloven, men det er ikke meningen å innføre tilbake- 

betalingsplikten på nytt^ gjennom en bakdør. Lån og garantier skal som 

hovedregel brukes som el ledd i en normalisering av klientens forhold til 

arbeidsplassen og samfunnet. Den som søker sosialhjelp skal når hjelpen ytes med 
en gang f å  rede på om del er meningen at den skal tilbakebetales som lån.

Etter § 4 kan lånet omgjøres til bidrag når det viser seg vanskelig å  la 

betalt det. For sosialstyret og sosialkontoret vil det nok ofte oppstå tvil om 

en skal yte lån eller bidrag. Fra proposisjonen side 29 siteres følgende 

uttalelse som kan være en vegledning:

«Det avgjørende hensyn m å være om mottakeren virkelig har evne 

til å betale tilbake uten selv å komme i nød eller vanskeligheter og om det 

vil slemme med alm innelig sunn og god samfunnsoppfatning at l ia n  blir 

tilpliktet å betale. Legger man for meget vekt på at mottakeren selv har 

hovedskylden for at han er kommet i den stilling at han m å søke ofTentlig 

hjelp, risikerer man at det fattes vedtak om tilbakebctalingsplikt som ikke 

kan gjennomføres og som kanskje mer har til hensikt å felle en moralsk 

dom over den undersløtlede enn til å få ham til å betale.»

Lån til livsopphold vil unntaksvis være hensiktmessig i de tilfelle hvor 

en mere velstående ektefelle bør kunne gjøres ansvarlig for lånet etler § 3 

nr. 4. Krav bør i så fall fremmes raskt. At låneformen nyttes i et slikt tilfelle 

må im idlertid ikke komme sosialhjelpsmottakeren til skade.

H iH "  (il avdraff nå hniicd?n Ivd--**- L.iP derfor

hvis dette anses rimelig, gis som lån mot pantobligasjon, eventuelt sikker

het i boligens adkomstdokumenler.

Del er forutsatt at søkeren når det er mulig skal oppta lån i det vanlige 

lånemarked. Er det tale om større beløp, vil det ofte være praktisk med 

garantier i stedet for direkte lån. Den som søker hjelp, blir da henvist til å 

vende seg til en bank, og han blir stående som låntaker overfor denne ined 

kommunen som garantist. Avdrag og renter m. v. betaler låntakeren til 

banken på samme måte som andre låntakere.

Det er kommunestyret som fastsetter rammen for lån og garantier, jfr. 

§ 12 e. Sosialstyret m å holde seg innenfor den vedtatte ramme, men kan ta 

selvstendige avgjørelser innenfor den. Når lånet gis, m å  det i vedtaket 

samtidig las standpunkt til lånevilkårene, rentefastsetting, avdragstid og 

sikkerhetsstillelse. Vedtaket må ikke formes slik at det kan oppstå tvil om 

når lånet forfaller til betaling, jfr. § 4.
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Til nr. 2.

Unntak fra hovedregelen.

Sosialstyret kan yte hjelp selv om vilkårene for pliktmessig ytelse ikke er 

til stede. ^

Etter reglene i nr. 1 er det et vilkår for å yte hjelp at vedkommende iklfe 

er i stand til å sørge for sitt livsopphold eller å dra omsorg for seg selv.

Etter nr. 2 kan sosialstyret yte sosialhjelp selv om disse vilkår ikke er til 

stede. Bestemmelsen lar sikle på tilfelle der det elter en rent menneskelig 

betraktning vil være ønskelig å yte økonomisk hjelp til en person eller fam i

lie som er i en vanskelig livssituasjon. Et eksempel som er nevnt i proposi

sjonen gjelder en ufør som er helt bundet til heimen. Selv om han far 

uførepensjon med vanlige tillegg og særytelser, kan det være behov for en 

viss hjelp for å lette tilværelsen for ham , T eks. hjelp til å skaffe ham  et 

radioapparat o. 1.

Det er også vanlig åt sosialstyret gir hjeip til dekning av gjeld etter § 3 

nr. 2. Vanligvis er sosialstyret ikke forpliktet til å dekke gjeld som er stiftet 

for søknad om hjelp ble salt fram. Im idlertid kan det ofte være ønskelig å 

sanere en families gjeld, f. eks. hvor denne er en stor psykisk belastning. * 

Det kan også hende at gjelden er oppslått fordi familien i del lengste hadde ^  

håpet å kunne greie seg selv til tross for at de var i en situasjon hvor de ville <j\ 
ha ll krav på hjelp. Likeledes kan en ved beregningen av en families { 

nødvendige faste utgifter ta med avdrag på avbetalingskontrakter selv om 

disse ikke gjelder livsnødvendige gjenstander. Dette vil som regel være 

rimelig i de tilfelle hvor det gjenstår et m indre antall avdrag.

Det er ikke mulig å stille opp detaljerte regler for de tilfelle der hjelp bør 

gis eller for hjelpens størrelse eller art. Sosialstyrene bør få et særskilt beløp 

til disposisjon til de formål som er nevnt under nr. 2.

7*7 nr. 3.

Sosialstyrets adgang til å stille vilkår.

Ifølge delte punkt er det adgang til å stille vilkår for å  yte sosialhjelp.

Det er ikke spesifisert hva slags vilkår som kan stilles, men loven nevner 

konkret tre eksempler:

a) Søkeren har plikt til å la seg undersøke av den lege sosialstyret be

stemmer.

b) Hjelpen kan gis som naturalytelse hvis vedkommende er best tjent med

å fa hjelpen på slik måte.
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c) Videre forutsetter lovens § 3 nr. 1 a l hjelpen kan gis som iån med

tilbakebetalingsplikt. (Se nærmere under punkt 1. om lån og garanti

for lån.)

Avgjørelsen av om et vilkår er lovlig eller ikke, vil avhenge av en 

skjønnsmessig vurdering. Vilkåret må ha nær sammenheng med hjelpetil

budet og ikke stride mot annen lovgivning eller intensjonene i lov om sosial 

omsorg.

Departementet har tidligere tatt uttrykkelig standpunkt til at det ikke 

er lovlig adgang til å stille som vilkår for sosialhjelp at vedkommende 

legger seg inn på psykiatrisk institusjon for observasjon selv om dette Var 

anbefalt av de fagkyndige. Begrunnelsen er at krav om slik innlegging er 

vesentlig mer belastende for klienten enn legeundersøkelse som er nevnt i 

lovens § 3 nr. 3 og at slik innlegging i den grad det ikke kan skje frivillig, 

eventuelt må skje med hjemmel i lov om psykisk helsevern. Det samme 

gjelder innleggelse i alkoholistinstitusjon idet en også her har egne regler 

for tvangsinnleggelser. Hvis en klient ønsker å gå til en bestemt lege bør det 

tas hensyn til dette dersom sosialstyret ikke har særlig grunn til selv å 

ønske å velge lege. Forutsetningen er at klienten har samtykket i at 

sosialstyret (ar de nødvendige opplysninger av legen.

H jelp i form av naturalytelser skal bare gis når dette er til beste for 

klienten etter en individuell bedømmelse. Det kan således ikke gis generel

le regler om at hjelp til bestemte formål alltid skal ytes i form av rekvisi

sjoner. Kontant hjelp er lovens hovedregel, og den spesielle adgang til å yte 

hjelp i form av naturalia må derfor nyttes med stor varsomhet.

Til nr. 4.
Ektefellers o g  foreidres ansvar for lån og garanti for lån.

Den som har underholdsplikt overfor ektefelle og barn b lir—  så langt 

underholdsplikten rekker—  ansvarlig for sosialhjelp som ytes disse i form 

av lån eller garanti for lån.

Når fastsatt bidrag ikke blir betalt eller innfordret på vanlig m åte, har 

sosialstyret adgang til å yte den bidragsberettigede sosialhjelp som lån mot 

at bidragspliktige blir gjort ansvarlig. Det er et vilkår at refusjonen overfor 

den bidragspliktige både i tid og omfang ligger innenfor det bidrag som er 

fastsatt.

Dersom bidragsfastsettelse er blitt vurdert rettslig eller administrativt 

og ..itet bidrag er fastsatt, har sosialstyret ikke adgang til refusjon.
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N år det gjelder ektefellers gjensidige underholdsplikt og foreldres plikt 

til å forsørge barna, finner en reglene i følgende lover:

Lov oin inngåelse og oppløsning av ekteskap av 31. mai 1918 nr. 2.

Lov om ektefellers formuesforhold av 20. mai 1927 nr. 1.

Lover om born i ekteskap og born utanom ekteskap av 21. desember 1956 

nr. 9 og 10, jfr. lov om innkreving av underholdsbidrag av 9. desember 

1955, nr. 5.

Selv om underholdsbidrag går regelmessig inn kan det bli nødvendig å 

yte sosialhjelp til livsopphold fordi bidraget ikke er tilstrekkelig. Dette 

tilleggsbeløp skal etter bestemmelsene i § 3 nr. 1 e som regel gis som 

bidrag. Dersom endrede forhold gjør at fastsatt underholdsbidrag synes 

urimelig lavt, bør sosialkontoret oppfordre klienten til å søke bidraget 

forhøyet.

G å r  underholdsbidraget uregelmessig inn, forutsettes det at klienten 

anmodes om  å la innkrevingen skje gjennom bidragsfogden hvis dette ikke 

allerede er ordnet. Det forutsettes også at sosialkontoret, om nødvendig, er 

behjelpelig med å søke bidragsforskott. En viser til Sosialdepartementets 

rundskriv nr. 8.om bidragsforskott. Sosialkontoret bør være oppmerksom 1 

på at forskott skal utbetales selv om den forsørgingspliktige ikke er pålagt 

oppfostringsbidrag, dersom betingelsene for øvrig er til stede. V idere at 

forskott skal utbetales med fullt,beløp selv om bidraget er satt lavere.  ̂

M enn som har omsorg for barn er berettiget til bidragsforskott på samme 

vilkår som kvinnen. G jennom  bidragsfogden vil sosialkontoret kunne 

holde seg underrettet om hvilke beløp som er innbetalt eller forskottert og 

sosialhjelpen vil kunne reguleres forholdsmessig. Den bidiagsberettigede 

må i slike tHfelle bli gjort kjent med at sosialhjelpen blir regulert når det 

skjer innbetalinger på hans konto hos bidragsfogden. En forutsetter at 

det er god kommunikasjon mellom sosialkontoret og bidragsfogdens kon

tor. Hjelpen bør også i disse tilfelle vanligvis gis som bidrag.

Hvis det er mest praktisk å gi sosialhjelpen som lån eller garanti, mot at 

kommunen trer inn i retten til underholdsbidrag dersom lånet eller garan

tert lån  blir m isligholdt, m å sosialstyret være oppmerksom på deknings- 

reglene i siste ledd i § 3 nr. 4 og på 3-årsfristen for retten til å kreve inn 

underholdsbidrag. Likeledes m å forfallsdato fastsettes for lånet.

Er det ikke fastsatt underholdsbidrag til tross for at den forsørgings- 

pliktige m å antas å ha evne til å betale, kan fylkesmannen, etter forslag fra 

sosialstyret, treffe bestemmelse etter lov om sosial omsorg § 3 nr. 4 om at 

den forsøringspliktige helt eller delvis skal være ansvarlig for sosialhjelp 

som er ytt ektefellen som lån eller garanti fo r  lån. Det forutsettes at den

1
5
7
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orsørgingsplikiige på forhånd er anmodet om å betale bidrag og videre at 

lidrugsfogden og fylkesmannen foretar de undersøkelser som er vanlige i 

■idragssaker. L!n avlate mellom ektefellene augå<^idc størrelsen av under- 

loldsbidraget er, såfremt avtalen ikke ei inngått i rettslige former, ikke til 

linder for at fylkesmannen bestemmer at den forsørgingspliktige skal være 

nsvarlig for et høyere beløp enn avtalt.

Departem entet vil peke på at forfa llsdato bør fastsettes sam tid ig  med 

t lån ytes, idet kommunens rett til underholdsbidrag m. v. lørst inntrer 
år tilstått eller garantert lån blii m isligholdt, jfr. § 3 nr. 4 annet ledd.

Såfremt ektefellen må ha sosialhjelp over et lengre tidsrom, vil del som 

egel vare rimelig at underholdsbidrag søkes las i satt på vanlig måte så 

nart som mulig. En m å im idlertid være oppmerksom på at ektefellen kan 

a tungtveiende grunner for ikke selv å ville selle fram krav, og en m å da 

ære varsom med å kreve dette.

Til nr 5
'ensjonæreis betaling for opphold i sosial institusjon m . v.

Denne bestemmelse trådte i kraft 1/1-1972, og det vises her til rund- 

kriv nr. 18 med forskrifter om pensjonærers betaling for opphold i sosial 

istitusjon og privat forpleining.

I tillegg lil det som et nevnt i rundskriv nr. 18 vil en spesielt peke på at 

etaliugsplikten lur pensjonærer som ikke har ytelser etter lov om lolke- 

rygd lølger reglene i § 3 nr. 5 annet og tredje ledd og således alltid skal 

istsettes av fylkesmannen eiter forslag fra sosialstyret. Utenlandske tryg

ler eller pensjonei kan ikke likestilles med folketrygdens ytelser. I de 

ilfelle der departementet refunderer forpleiningsutgiftene eiter § 16 vil 

nidleriid forslag kunne fremmes som sikrer pensjonæren «vanlige lom- 

nepenger» som for norske borgere med folketrygdens grunnytelser, selv 

un de ikke har krav på dette, men det finnes rimelig.

Betalingsplikten for pensjonærer som bare oppebærer krigspensjon 

kal således også fastsettes av fylkesmannen i samsvar med det departe- 

lentets forskrifter til § 3 nr. 5 annet og tredje ledd. Departementet vil i 

isse tilfelle anbefale at pensjonærens egenandel fastsettes etter de samme 

egler som gjelder for utbetaling av nettopensjon uår vedkommende har 

i kur og pleie i helseinstitusjon. Forskriftenes § 3 punkt a) kommer 

nidiertid også i disse tilfelle til anvendelse. Under ingen omstendigheter 

ør egenandelen settes lavere enn om vedkommende hadde hatt tilsva- 

rnde ytelser etler lov om folketrygd.



Det er viktig at krav etter § 3 nr. 5 fastsettes på formelt korrekt m åte da 

man ellers risikerer at kravet ikke har rettsvern overfor andre kreditorer. 

Skal lederen for sosialkontoret ha myndighet til å fremme krav eller 

fremsette forslag på styrets vegne bør delte fremgå av den instruks som 

følger planen for sosialstyrets virksomhet.

Til nr. 6.

Sosialstyrets adgang til å kreve refusjon for 

sosialhjelpsutgifter i etterbetalte trygdeytelser.

Denne bestemmelse trådte i kraft 1/7-1973, og del vises her lil rund

skriv nr. 19. Eri vil m inne om at den som m onar sosialhjelp m å underrettes 

om sosialstyrets refusjonsadgang i samsvar med § 3 nr. 6. Dette bør gjøres 

i alle tilfelle hvor det kan bli tale om etterbetaling av trygd eller krigs

pensjon. I

En vil videre nevne at refusjonskravet bør fremmes snarest mulig elter 

at trygdesaken er avgjort, idet sosialstyrets krav ikke antas å  ha fortrinns

rett fremfor andre kreditorers krav. Det er av hensyn til kravets rettsvern 

også viktig at det er formelt i orden. Skal krav av denne art fremsettes av * 

lederen for sosialkontoret bør dette fremgå av instruksen, jfr. punkt-5.

Kom m unale særytelser —  sosialhjelp.

Kom m unale særytelser såsom hjelpeordningene for hjemmene, kom

munale tilleggspensjoner, opptak i daginstitusjoner for barn m. v. regnes 

ikke som sosialhjelp. Kom m unale særordninger som etableres kan 

im idlertid ikke begrense klientens rett til hjelp etler sosialomsorgslovens §

3 nr. 1.

Dersom en klient har latt avslag på en søknad om  hjelp eiter en ren 

kommunal særordning, men allikevel holder fast ved at han har ei udekket 

behov for hjelp, må han uttrykkelig gjøres kjent med retten til å sette fram 

søknad om sosialhjelp til samme formål i stedet. Forvaltningsorganet har 

har en veiledningsplikt elter lov om sosial omsorg § 2, jfr. Fvl §11.

Selv om administrasjonen går ut fra at søknaden vil bli avsiåtl har 

klienlen krav på at søknader fremmes og behandles av sosialstyret, dersom 

han ønsker det. O m  nødvendig m å han (a hjelp til å fremsette skriftlig 

.røknad.,}:.. scsialomsorgloven; § 13 < forvaltning.liove;' £ 21. Ved

kommende m å også gjøres oppmerksom på klageadgangen.
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Vi samarbeider med aimut liolse- og sosialpursonoll 
som arbeider i distriktet, og vi kun formidle kon
takt mod dl sau:
Bogciudhe Linen, Ilogurudvelen 15 tlf. 28 1'« 97
Gaustad sykehus, ,Soi;nsvaniisvelon " W» 10 90
Statens senter for barne- og ungdoms
psykiatri, Sognsvannsveien 53 n \k 61 90

Uh lur helse- og vei ferdssentral, Utinarkvn. 2 " 26 26 '»3
Ila ral tikka Luke sen ter, Nuklevannsvn. 2 " 27 U 1 16
Huler Ungdomsklubb, Bulerlia 3 A " 27 30 38
IJogorud Ungdomsklubb, Uogerud sonter " 28 25 37
Feltarbeiderne pA llølør og Bogerud, 

(Ungdomskontoret) x 37 51 50
Skolepsykologisk kontor, Nøklevann skole,
Bulerlia 75 " 26 59 95

Skei eps yko.l ogJ sk kontor, Hoyenhall skole, 
TrakLorvoiwn 15 " 26 95 81

Barnehager i distriktets (Alle soknador sendes direkte 
bu i neha i;unu ) .

til

Bogerud gArd, Bogurudveien 102 
Alders 0 - 7 .Ar tlf. U8 98 1*2

BogerudsLet ta, Bogurudveien 102 
Alders l] - 7 år .. 28 32 6 >\
Buler barnehage, liolorlia 73 
Alder; 3md. - 7 Ar » 26 20 67
Noklevam» barnehage, Bolorlia 73 
Alders 3md. - 7 Ar n 26 08 3*«
Baler sentrum barnehage, Bølerlia U 

Alders - 7 A r rt 27 01 12
Tvoterftsen barnehage, Olav Nygaardsvei 59 
Alder: } - 7 år 27 31 >7
Myrvoll barnehage, Tor Jonsons vei 7 
Alder: 3md. - 7 Ar r. 26 9'» 69
Hustad Skole barnehage, Paal Bergsvei JO 

Alders J - 7 Ar n 29 38 8'*
Boler Skole barnehage, Utuiarkvoien *4 
Alcidi's 3 - 7  Ar
Skullerud Skole barnehage, Gnrl. Hugesv. 100 
Alders 3 ~ 7 Ar H 29 59 '»5



1 3. SOSIALDISTRIKT

r p p“'-J3$ —" t ? * .*---• i. . «g i. . .: >

HELSE OG 

SOSIALSENTER

IIELSESEKSJONEN: SOSTAI.J-
Rustad Skole Uoler h
Paal Ber^jsvei 30 IJ lina rk v
Tlf. inidlert. 29 16 r)G Tlf. 2/
Tlf. fra ca. 1.12.77 29 51 28

Bøler helse- og sosialsenter er oppn.-t 
Oslo kommune for å betjene befolkninp;r 
del 16 - 17 (Bogerud, Skullerucl, Rur»t;i 
Bøler, Tveteråsen, Ulsrud)

SENTERET TILBYR VANLIG LEGEPRAKSIS 
OG SOSIALK0NT0RTJ ENESTKR

Denne brosjyren inneholder en oversikt, 
de tjenester vi kan tilby

'KKSJONEN: 
i .i o p e 55 pfit̂ r 
• •i en 3 
' fj3 00

: L t t a v 
• ri i by-

o ve i’

TA VARE PÅ BROSJYREN OG BRUK UKN 
HVIS DU TRFNGEH DEN
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PijH sosionomer, harnevarnspwfatpsø og kontorpnrsonel I holder 111 på 

Pjler. Opplysninger og 11 nu-avIa 1 or tlf, ?J 63 00 øl lor ved henvendelse 
1 ekspedisjonstiden;

Mandag - fredag kl, 0900—1400

Torsdag utvidet kl. 0900-1800

Urdager stengt

llid/vel ladning oia trygder og andre økonomiske ytelser og rettigheter, 

uldannln-i, arbeid, faml11esporsmåI og støttekontakter.

i"-ofioHil1 ^lj>_ (l.rliiivsprpvet) etter lov om sosial omsorg bl.a.;

1 on akuM slluasjon til underhold, husleie m.v.

hvor ii lg f 1 lor 1 forbindelse mod sykdom eller funksjons

hemninger pr slore

til boligformål

Ia mad legitimasjon (pass, førerkort et.c.)

Kon.Mimm 1 o llll^gg til statlige trygdeytelser

Pnjnomlsk hjelp 111 enslige forsørgere for underhold, opplarlng og 

ktrnel i lsyn.

'»td n.id om naliuhjelp, barnevern, edruskapsvern, plass i daghjem, 

fri Iid;-hjem, barne- on ungdomshjem, fosterhjem, famlllehjem.

lur i11 dr1.! ng Irygdedp; hjemmehjelp, hjemmesykepleie, pleie 1 eget 

hjem, dagsenter, sykehjem, trygdebolig; velferdstiltak, utbedring 

av eldre boliger; altmuligmann for småreparasjoner, hovedrengjørlngs- 

palru) jer.

SOSIALSEKSJONEN

Vi vil bestrebe oss pa også å drive forebyggende arbeid innen 

helse- og sosialsektoren 1 distriktet.

v-\U 1



HELSESEKSJONEN 

Vanlig legepraksis (almenpraksls)

som også omfatter laboratorieundersøkelser, behandling av småskader, sam

arbeid med sosialseksjonen 1 sosialmedisinske spørsmål.

Kontortid: Mandag kl. 0800-1535

Tirsdag w 1430-1730

Onsdag " 1400-1535

Torsdag " 0800-1535

Fredag " 1400-1535

Dersom det ikke er behov for øyeblikkelig hjelp, bør time bestilles på 

forhånd.

Tlf. (midlertidig) 29 16 56 (fra ca. 1.12.77) 29 51 28 

HELSESTASJONER

Di striktshe1sesøstertjenesien har ansvar for helsestasjonsvirksomheten 

og skolehelsetjenesten 1 distriktet.

Bøler helse- og sosialsenter samarbeider med distrlktshefsesøstrene. h ,

C'
Abildsø helsestasjon, Ablldsø skole, Enebakkvn. 264, Oslo 11,

tlf. 29 82 63, kontortid mandag og torsdag kl. 0800-1000. *

Bøler helsestasjon, Bøler skole, Utmarkvn. 4, Oslo 6, tlf. 26 03 85,

kontortid tirsdag og fredag kl. U800-1000.

Rus tad helsestasjon. Rustad skole, Paal Bergs vel 30, Oslo 6,

Mf. 29 16 56, kontortid tirsdag og fredag kl. 0800-1000,

Alle helsestasjoner gir tilbud om sped- og småbarnskontrol1.

Lambertseter helsestasjon 1 sosialdistrikt 16 gir Inntil videre tilbud 

om svangerskapskontroll, svangerskapskurs og prevensjonsveiledning.

Lambertseter helsestasjon, Langbølgen 11, Oslo 11, tlf, 28 03 05, 

timeavtale 1 kontortiden: mandag, onsdag, torsdag og fredag kl. 0800-1000.
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Informasjon til beboere 
på Trosterud, Haugerud, Hellerud og 

Tveita.

Servicetilbud 
innen helse- 

og sosialsektoren 
i distriktet.



9. Sosialdistrikt

Haugerud helse og sosialsenter, I laugerudsentret 1/7,lir. 26 Kl 80. Tveita sosialkontor, Tvetenvn. 150, tlf. 27 01 15.
Distriktet, som om fatter bydelene 2 i 22 og <10 er delt i lo.

H E L S E S E K S JO N E N  ved Haugerud helse- og sosialsenter dek

ker hele ovenfornevnte distrikt

S O S IA L S E K S JO N E N  ved Haugerud helse isg sosialsenter 

dekker følgende veier:

Stjemenvyrveiei! Lu ivannskroken

Dt. Dedichens vei Lutvannsveien

Haugerudveien fra HO og ui Tvetenveien 175 og ut, 176 og ul.

Johan Caslbergs vei Ole Messelts vei.

Øvrige beboere i distriktet hører ti! 9. distriktskontor Tveita i 

Tveita senter.

Opplysninger og timeavtaler over telefon eller ved henven

delse i ekspedisjonen 

Sosialseksjonene:

Maridag-fredag : ki. 9-14

Annenhver torsdag : kl. 9-19

Helseseksjopen: .

Mandag-fredag : kl. 8-1.5..Hl,

Kontorene kan også ta im o l henvendelser men timeavtaler, 

men ventetid må da påregnes.

Ta med legitimasjon.

Sosialseksjonens 
service
omfatter bl.a.:
Råd og veiledning om  trygder og andre 

økonom iske ytelser og rettigheter, ut

danning , arbeid, fam iliespørsm ål samt 

henvisning til andre instanser. 

Økonom isk hjelp behovsprøvel eller 

Lov om  sosial omsorg.

Kom m unale tilleggsytelser til folke

trygden.

Forespørsler og søknad om daghjem , 

nabohje lp , fritidshjem , barne- og fos

terhjem , ungdom shjem , fam iliehjem , 

barnevern, edruskapsvern.

Til eldre og trygdede: K ontantstønad til pleie i eget h jem , utbed

ring av eldre bolig og andre velferdstiltak.

Søknad om  hjem m ehje lp, alders- og sykehjem , hjemmesyke

pleie, trygdebolig samt dagsenter kan søkes direkte ved Kontoret 

for E ldreomsorg, Akersgt. 55. Det samme gjelder for altm u lig

m ann for småreparasjoner og hovedrengjøringspatruljer. 

Sosialkontoret samarbeider også med andre instanser innen helse 

og sosialsektoren.

Helseseksj onens
service

- V A N L IG  L E G E P R A K S IS  

(A lm enpraksis).

-  Laboratorieundersøkelser.
- Påvisning av svangerskap, svanger

skapskontroll, prevensjonsveiled

ning.

- I kontortiden vil vi, i den utstrek

ning vi har kapasitet til det ta imot 

øyeblikkelig hjelp og behandle sm å

skader.

- Legehjelp i hjemmet kan gis elter 

nærmere avlale .

Pensjonister som  har «grått kort» , bes

vennligst ta med detle.
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Opplysninger og timeavtaler I distriktshelse- 
søstrenes kontortider:

Lambertseter tlrsJons.

Karlsrud man./fre.
Nordstrand ons./fre.
Munkerud ons. 12—14, fre. 
Prinsdai tirs./tors.
Ljan tlrs./tors.
Klemetsrud manVtors.

8 -1 0  tlf. 28 03 05 

8 -1 0  tlf. 28 03 05 

8 -1 0  tlf. 28 40 48 

8 -1 0  tlf. 28 28 21 

8 -1 0  tlf. 28 45 35 

8 -1 0  tlf. 28 45 35 
8—10 tlf. 28 45 42

L A M B E R T S E T E R

HELSE OG 
SOSIALSENTER

C ecilie  Thoresens vel 17, Oslo 11 
Telefon 29 65 QO

DAGINSTITUSJONER/BARNEHAGER 
I DISTRlkTET

(Kommunale eller med tilskudd fra komm.)

Knausen. Radarvn. 77 B, Oslo 11, 3—7 år
tl». 2814 80
Marmorberget, Feltspatvn. 16, Oslo 11, 3—7 år
tin 28 06 74
Munkella, Langbølgen 67; Oslo 11, 3—7 år
tlf, 2816 89

Nylænde, Gina Kroglwvei 10, tlf. 28 87 18 3—7 år

Pynten, Mellombølgen 133, 3 m n d r.-7  år
Oslo 11, tlf. 2912 41

Rabben, Mellombølgen 76/78, Oslo 11, 3—7 år
tlf. 28 21 88 ' 
Kastellterrassen, Nordseter terrasse 23. 3—7 år 
Oslo 11, tlf. 29 03 20

Sklferveien, Skiferveien 6, Oslo 11, 3—7 år
ttf. aaoaoa
Skredderstga, A»dalsvn. 55, Oslo 11, 3 -7  år
tlf. 28 99 47'
Lardal gård, Nedre Prlnsdalsvei 55, 3—7 år
O ilo  12, tlf. 29 27 81

Barn kan mottas hel dag (8—17) eller deltid. 
Søknadssk|ema fås I daginstitusjonen e ller ved 
Lambertseter helse- og sosialsenter som vil 
kunne gl nærmere opplysninger om plasser.

På Munkerudsletta vil det i løpet av 77/78 åpnes 
1 daginstitusjon/barnehage for barn fra  1V2-7 år.

L am b e rtse te r he lse - og sos ia lse n te r e r o p p 
re tte t av O slo  K om m une og t ilb y r  fo ru ten  
va n lig  legepraks te  og so s ia lko n to r også  en 
s a m ord n e t he lse - og so s ia ltjeneste  m ed 
lege, so s ionom  og sykep le ie r.

S en te re ts  tilb u d  er beg renset t i l b e fo lk n in 
gen i:

B yde l 11 (Sørli, S e terhøgda, N ordseter, 
N edre  N ords trand , Brå ten , L jan, S loreåsen, 
M idtåsen , L jab ru , M unkerud , M unke lia ). 
B yde l 12 (R avnåsen, R osenholm , H o lm lia , 
A spe rud ).
Byde l 13 (H auketo , P rinsda i, B jø rnerud). 
B yde l 14 (M ortensrud , Dal, Lofsrud, G od- 
heim , Svæ rsvann).
B yde l 15 (N ylende , K a rls rud , H ellinga, Lam 
b e rtse te r sente r, M a rm orberge t, B e rg k ry 
sta llen , B lå fje lle t).

O p p lysn in g e r og tim e a v ta le r o ve r te le fon  
e lle r ved p e rso n lig  henvende lse  i e kspe d i
s jonen :

Alle dager: kl. 9.00— 14.30 
Torsdager: kl. 9.00— 18.00 
Lardager stengt.

S e n te re t ta r også  im o t Ijenvende lse r uten 
tim e av ta le r, men ven te tid  må da påregnes.

B o rtse tt fra  ø y e b lik k e lig  h je lp , kan u n d e r
sø ke lse r m åtte  henvises t i l  senere  tim e 
avtale.



OSIALSEKSJON HEIL5ESEKSJON
I og veiledning om trygder og andre øko- 
niske ytelser og rettigheter, utdanning, 
eid, familiespørsmål.

jnomlsk hjelp (behovsprøvet) etter lov om
ial omsorg, bl.a.:

en akutt situasjon til underhold, husleie m.v. 
ivo r utg ifter i forbindelse med sykdom eller 
:unksjonshemning er store 
:il boligformål.

Fa med legitimasjon (pass, førerkort etc.)

nmunale tillegg til statlige trygdeytelser.

Dnomisk hjelp til enslige forsørgere til under-
d, oD plæ ring og barnepass.

cnad om daghjem, nabohjelp, fritidshjem, 
nehjem, ungdomshjem, fosterhjem, familie- 
m, barnevern, edruskapsvern.

eldre og trygdede: Hjemmehjelp, hjemme- 
cepleie, pleie i eget hjem, dagsenter, syke- 
sm, trygdebolig, velferdstiltak, utbedring av 
Ire boliger, altmuiigmann for små-reparasjo- 
r, hoveorengjøringspatruljer.

Senteret samarbeider soesielt med føigenoe 
sykehus som er tillagt sektoransvar for 
distriktet:
Gaustad sykehus
Universitetets psyKiatrisk klinikk
Statens senter fo r barne- og jngcom s-
psykiatri.
Videre har vi nært samarbeid mea Oslo neise- 
råds psykiatriske poliklinikk, 
BOGEPUDHEiMEN. Bogerudvn. 6.
Vi vil bestrebe oss oå også å drive fore- 
o.-ggende aioeid m en  helse- og  sosial
sektoren i dist;ir<tet.

-  VANLIG LEGEPRAKSIS (Almenpraksls)

-  Laboratorieundersøkelser.

-  Påvisning av svangerskap/prevensjonsvei
ledning.

-  i kontortiden vil vi også behandle im åskader.

-  Legehjelp i hjemmet kan gis etter nærmere
avtale. u '

HELSESTASJONER
I det d istrikt helse- og sosialsenteret dekker 
finnes distriktshelsesøstertjeneste med ansvar 
for helsestasjonsvirksomhet og skolehelsetje- 
neste.

Lambertseter helse- og sos.senter samarbeider 
med distriktshelsesøsterene.
Senterets leger dekker også legetjenesten ved 
Lambertseter helsestasjon, Langbøigen 11.

Følgende helsestasjoner finnes i Lambertseter 
helse- og sos.distrikt:

-  LAMBERTSETER HELSESTASJON, 
Langbølgeri 11, tlf. 28 03 05.

-  NORDSTRAND HELSESTASJON,
Ekebergvn. 228 B, tlf. 28 40 48.

-  PRINSDAL HELSESTASJON,
0, Prinsdalsv. 54, tlf. 28 45 35.

-  KLEMETSRUD HELSESTASJON.
Klemetsrud skole, Enebakkvn., ‘tlf. 28 6316

-  Alie helsestasjoner g ir tilbud om sped- og 
småbarnskontroli.

-  'Lambertseter heisestasjon har også svanger
skapskontroll, prevensjonsveiledning og 
svangerskapskurs. Tilbudet g je lder alle 
rjistrikter
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Yedlegp; & MAJORSTUA
HELSE- OQ SOSIALSENTER

Trudvangvelen 40, Oslo 3.
Telefon 46 58 35

A tk o m s tm u lig h e te r 
ti l M a jo rs tu a  he lse - og so s ia lse n te r:

MAJORSTUA Iu
i

1 ■!co

fiYDAS VEI

u
l i  "tr j  i >

U n cfc i
KIRKEV

□ □ □

T rik k  ti l M a jo rs tu a  o ve r F rogner, B riskeby 
e lle r  H om annsbyen . Buss nr. 20 over S ag
ene t i l M a jo rs tu a , u n d e rg run n  til M a jo rs tu a  
s tas jon .

Majorstua helse- og sosialsenter er o p p 
re tte t av O slo  kom m une  og b es tå r av 2 avde
lin g e r:

S o s ia lko n to r.
H e lses tas jon  fo r  m or og barn.

S o s ia lk o n to re t ta r  im o t besø kende  fo r tr in n s 
v is  e tte r tim e av ta le  som  kan b e s tille s  over 
te le fo n  46 58 35 e lle r  ved p e rso n lig  henven
de lse  ti l e kspe d is jo n en  ved konto re t.



Alle dager unn ta tt lørdager
fra Kl. 8.00-15.35

og to rsdage r fra kl. 8.00-18.00
E kspedis jonstid  er 
Alle dager unn ta tt lørdager

fra kl 9.00-14.00
3g to rsdager fra  kl. 9 .00 -14  00

og fra  kl. 15.30-18.00

Sosia lkontore t behandler saker som ved 
rører:
Råd og ve iledn ing  om trygde r og andre øko- 
lom iske  y te lse r og re ttigheter, 
fam iliespø rsm ål som vedrø rer edruskaps- 
je rn ,  barnevern, a rbe ide  og utdanning, 
akonom isk h je lp  som er oehovsprøvet etter 
ov om sosia l om sorg.
<ontoret behand le r søknader om kortv 
Tiunale tilie g g sy te lse r til fo lke trygdens pen
sjoner.
3konom isk h je lp  ti l enslige lorsø rgere  til 
jnderho ld , opp læ ring  og barnetilsyn. 
Søknader om: H jem m ehje lp, h jem m esyke- 
>!eie, kontantstønad til p le ie  i eget hjem, 
iagsen te r fo r  e ld re , a ldershjem , sykehjem, 
rygdebo lig , u tbedring  av e ld re  bo lig e r og 
■ alt m ulig» m ann fo r sm åreparasjoner i 
ljem m et.
Jøknad om plass i barnehage, fritidsh jem , 
jarneh jem , ungdom shjem  og fosterhjem .

-IELSESTASJONEN fo r m or og barn ved 
Iflajorstua helse- og sosia lsenter y te r hjelp 
il:
3ped og sm åbarnskontro ll, svangerskaps- 
ion tro ll og p revensjonsve iledning: 
Timebestilling ved Helsestasjonen i telefon 
16 58 35
nandag fra  kl. 8.00 -12.00
i i .̂ jdag— tuf sdag ..a kl. 0:00- 14.00

i w i y o u u c  i l o i o o o i a o j u n c i  IU l i n u i  U y  U d l i l

finnes  fo røvrig  i M a jo rs tua  he lse- og sosia l- 
sente rs d is tr ik t:

Homansbyen helsestasjon,
Josefinesgate  30, 2. etasje.
Te lefon  69 46 18.
S vange rskapskon tro ll og p revensjonsve i
ledn ing : Mandag.
S ped- og sm å ba rn sko n tro ll: Torsdag.

T im ebes tilling :
Mandag 13.30-15.00.
Onsdag 8.30—10.00

D is trik tshe lsesø ste r på Marienlyst.
Telefon tre ffe tid :

M arien lyst sko le,
Tusentrippen 5, O slo  3. i
T lf.: 6 0 4 0 4 6  (tirsdag , 
fredag 8 .00-10.00).

D is trik tshe lsesø ste r på Smestad. I
Telefon  tre ffe tid :

Sm estad sko le,
Konventvn. 27, O slo  3.
T lf.: 55 74 45 (tirsdag  8.00-10.00,tnrcHan 11 OO—1 9 nn\.w , u v ju y  i i ,u u  - i t .U U  f .

D is trik tshe lsesø ste r på Slemdal.
Telefon  tre ffe tid :

S lem dal skole,
S tasjonsvn. 1, O slo  3.
T lf.: 14 44 44 (m andag, 
onsdag 8 .00-10.00).

D is trik tshe lsesø ste r på Vinderen.
Te le fon  tre ffe tid :

Ris skole,
Torgny S egersted tsve i 17, O slo 3.
T lf.: 14 74 48 (tirsdag  12.00-14.00,
■o. * 3  "0.30 -12.00).
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her ligge» våkt kcntor. i ryen TRY(X>EBOLIG,
1. ETG. MED INNGANG FRA GÅRDSPIASSEN

(tl̂ JU Ll )



O S L O  K O M M U N E

VJ vj

S O S I A L A V D E L I N G E N  

10. D IS T R IK T S K O N T O R  RYEN 

E N E B A K K V N .  158 OSLO 6 

T L F .  68 68 50

CT)

Ekspedisjonstid: Mandag -  fredag k l .  9 .o o  -  1 4 .oo 
Torsdager også k l .  1 5 .3o -  1 8 .oo

T im e a v ta le  over t l f .  e lle r  ved henv . i ekspedisjonen



[ KAN HJELPE MED
VD OG VEILEDNING I:
jkonomiske sporsmål 
''amilieproblemer
Rettigheter i forbindelse med trygdeytelser
irbeid og attforing
idruskapsvern
3arnevern - soknaa om plass i feriekoloni, 
Darnehjem, ungdomshjem, fosterhjem og familie- 
i jern
rEMKONSULENTVIRKSOMHET:
Ut hjelpetiltak for familier med barn og 
ingdora
jTMULIGMANNSORDNING:
Ijelp til småreparasJoner i hjemmet for eldre
>g ufore
)SI ALHJELP:
ikonomisk hjelp i form av lån eller bidrag 
itter behovsproving:
! en akutt situasjon
(år inntektsmulighetene er spesielt små 
itonad til livsopphold, utdanningsstonad og 
itonad til barnetilsyn for skilt/sep.forsorger
1MMUNALE TILLEGGSPENSJONER til alders/ufore- 
•ygdet, overgangsstonad til enslig forsorger 
; etterlattepensjon
KNAD OM KOMMUNALE SÆRYTELSER som boligtilskudd, 
ikort for lege/delvis frie medisiner, briller, 
;reapparat, tannbehandling og fysikals behandling

<k 2)



SOKNAD OM KONTANTSTONAD TIL PLEIE I EGET HJEM
TILSKOTT TIL TELEFON FOR ELDRE OG UFORE 
( Installasjon og fastavgift )

VÅRT HJEMMEHJELPSKONTOR KAN HJELPE MED:
Soknad om hjemmehjelp/hjemmesykepleie/plass 
i alders- og sykehjem/dagsenter

BARNEHAGER I DISTRIKTET:
Abildso barnehage 
Langerudhaugen 1, Oslo 11 tlf.

2 - W år 
28 38 17

Hoyenhall skoles barnehage 
Traktorveien 5, Oslo 6 tlf. 5 - 7 år 27 38 >+0 t
Lille Ekeberg barnehage 3 - 7 år H
Barnehjemsveien Oslo 11 tlf. 1 9 *+2 51 CF\

co

Manglerud barnehage 3 - 7 år 1
Magnefaret 13/b, Oslo 6 tlf. 67 b2 52
Storgården barnehage 3 mndr.- 7 årByggveien 9, Oslo 6 tlf. 19 2? 98
KOMMUNALE TANNKLINIKKER I DISTRIKTET:
Manglerud videregående skole
Plogveien 2h, Oslo 6 tlf. 26 k2 00

Manglerud barneskole
Plogveien 22, Oslo 6 tlf. 27 67 06
Lambertseter skole
Glimmervelen *+2, Oslo 11 tlf. 28 52 6U

( Al ~i)



)

S to v n e r h e lse - og  s o s ia ls e n te r b e s tå r av e t i
h o v e d se n te r, S to v n e r S e n te r 15, tlf. 10 30  50 ;
og  2 u n d e rk o n to re r : ;

A vd . V e s tli .
V e i 8008 nr. 33 v ' i
t l f .  10 50 50 , ’ ' j-

D e tte  k o n to re t f ly t te r  t i l  V e s tlito rg e t i s lu t te n  i
av a p r il 1977. Å p n in g s tid e r  k u n n g jø re s  s e - ' •
ne re . (N y tt te le fo n n r. 10 30  50.) •

V e lh u s e t '
F je lls tu v e ie n  26 . . ,
t l f .  10 30 50. , . ' • '

\,
D et e r a nsa tt lege , s y k e p le ie r , s o s io n o m  o g  j
k o n to rp e rs o n a le  på  a lle  3 s te d e r.
F a g p e rs o n a le t kan s a m a rb e id e  d e rso m  d e t !
e r  h e n s ik tsm e ss ig  og  den  d e t g je ld e r  g ir  s it t  
s a m tykke . . - j< ‘-
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I
Opplysning 

og timebestilling
E k sp e d is jo n e n  g ir  o p p ly s n in g e r  og 
a v ta le r t id  fo r  s a m ta le r.

S ka l du  t i l  leg e  e lle r  s o s io n o m , b ø r 
du  p røve  å få  b e s t ilt  t im e  i g o d  tid .

V e n te tid e n  kan o fte  væ re  lang  p .g .a . 
s to r  p ågang .

F o r a k u tt n ø d h je lp  h a r v i en . 

v a k to rd n in g .

T im e b e s til lin g e r  o g  h je m m e b e sø k  
o gså  u te n om  e k s p e d is jo n s tid . 

__________________________

STOVNER
HELSE- OG SOSIALSENTER

S tovner S en te r 15, Oslo 9 
T e le fon  10 30 50

S osia lseksjonen  S tovner Senter 15 A: O p p 
ly s n in g e r  o g  t im e a v ta le r  o ve r te le fo n  e lle r  
ved  p e rs o n lig  h e n v e n d e ls e  i e k s p e d is jo n e n :

M a n d a g , t irs d a g , o n sd a g  
o g  fre d a g : kl- 10.00 14.00
T o rs d a g : k l. 10.00— 20.00
L ø rd a g : S TE N G T

H elseseks jonen  S tovner Senter 15 B: N æ r
m e re  o p p ly s n in g  om  tim e b e s t il lin g  og kø - 
la p p t id e r  få s  o v e r  te le fo n  e lle r  ved  d ire k te  
h e n v e n d e ls e  i e k s p e d is jo n s tid e n :

T irs d a g , o n s d a g  o g  fre d a g : k l. 8.15— 15.00
M a n d a g  og  to rs d a g : k l. 8.15— 19.45

K ølapp er fo r akutt oppstått sykdom :
M a n d a g , o n s d a g  o g  fre d a g : k l. 8.15— 12.00 
T irs d a g : k l. 9.30— 12.00
T o rs d a g : ‘ k l. 16.00— 20.00

Ø v rig  t id  d is p o n e re s  t i l  t im e b e s t il l in g  e lle r  
fo re b y g g e n d e  h e ls e a rb e id  i fo rm  av h e lse - 
s ta s jo n s v irk s o m h e t.

Avd. S tovner Velhus
F je lls tu v e ie n  26, O s lo  9. T e le fo n  10 30 50. -
E k s p e d is jo n s tid  h v e r dag  k l. 10.30— 14.00 
L e g e  a lle  d a g e r  u n n ta tt m andag  —  s o s io 
n om  o g  s y k e p le ie r  h v e r dag.

A vd. V estli
—  f ly t te r  t i l  V e s t lito rg e t i s lu tte n  åv a p r il. 
Å p n in g s t id e r  k u n n g jø re s  se ne re . 
O p p ly s n in g e r  o v e r  te le fo n  105050 o g  103050.

(side 4) Reclamo
(side X)



SOSIALSEKSJONEN
kan g i h je lp  in n e n fo r  fø lg e n d e  o m rå d e r:

Råd og veiledning.

—  I ø k o n o m is k e  sp ø rs m å l

—  I fa m ilie p ro b le m e r

—  I sp ø rsm å l so m  a n g å r  b a rn e ve rn

—  O m  re tt ig h e te r  i h e n h o ld  t i l  t ry g d e lo v g iv 
n in g

—  O m  b os tø tte .

P raktisk h jelp t i l  sø k n a d  om :

—  p la ss  i d a g h je m  o g  f r it id s h je m  s a m t fe r ie 
o p p h o ld  fo r  b a rn

—  h je m m e h je lp

—  try g d e b o lig

—  p la ss  i a ld e rs h je m , s y k e h je m  o g  d a g se n 
te r  fo r  e ld re  ■

—  k o m m u n a le  t i l le g g s y te ls e r  t i l try g d e d e  
og  e v e n tu e lle  s æ ry te ls e r.

Ø Vonom isk h jeip  i fo rm  av lån  e lle r  b id ra g
e tte r  n æ rm e re  b e h o v s p rø v in g :

— - I en a k u tt s itu a s jo n

—  N å r in n te k ts m u lig h e te n e  e r s p e s ie lt sm å

—  T il b o lig fo rm å l ( re p a ra s jo n -a v  e ld re  bo
lig , inn s k u d d  i ny b o lig )

—  I p åve n te  av try g d e y te ls e r

—  T il e n s lig e  fo rs ø rg e re  (S tø nad  t i l  liv s o p p 
h o ld , u td a n n in g s s tø n a d  og  s tø n a d  ti l 
b a rn e iils y n  fo r  s k ilte /s e p . fo rs ø rg e re ).

V ed  h e n v e n d e ls e  om  ø k o n o m is k  h je lp  må
a lle  in n te k te r  o g  u tg if te r  væ re  b e k re fte t
(f.eks. lø n n ss lip p , h u s le ie h e fte  e tc .).

HELSESEKSJONEN
d r iv e r  a lm e n p ra k s is  og h e ls e s ta s jo n s v irk -  
s o m h e t m ed s v a n g e rs k a p s k o n tro ll, p re ve n 
s jo n s v e ile d n in g  og  b a rn e k o n tro ll.

H E LS E S TA S JO N E R

S to v n e r s e n te rs  h e ls e s ta s jo n  e r å pe n  ms. 
d a g — fre d a g  fra  k l. 9.00— 15.00.

T im e b e s til lin g  t i l  b a rn e k o n tro ll,  s v a n g e r
s k a p s k o n tro ll o g  p re v e n s jo n s v e ile d n in g  
m o tta s  o v e r t lf .  10 30 50, lin je  84 e lle r  voc  
p e rs o n lig  fre m m ø te  p å  h e ls e s ta s jo n e n . 
S to v n e r S e n te r n r. 21.

H e ls e s ta s jo n e n  b e t je n e r  i d ag  4 d is tr ik ie .', 
h v o ra v  2 d is t r ik te r  V e s tli og  V e s tlis k o g e n  v il 
f ly t te  o v e r i d e  nye  lo k a le r  p å  V e s tlito rg e t i 
s lu tte n  av a p r il 1977.

T o k e ru d  og  Fo ssu m  v il fo r ts a tt  h o ld e  ti l i 
S to v n e r S e n te r.

G a m le  S to v n e r h a r egen  h e ls e s ta s jo n  på  
S to v n e r s k o le , S to v n e r fa re t 17.

B a rn e k o n tro ll m a n d a g  og to rs d a g  k l. 8 .00—  
14.00.

V e s tli og  V e s tlis k o g e n  d is t r ik te r  v il få  nye 
å p n in g s t id e r  i d e t nye  s e n te re t. D e tte  v il b l i  

k u n n g jo r t i g o d  tid .

B A R N EHA G ER

D e t e r 23 b a rn e h a g e r i d is tr ik te t . D e t e r la
g e t egen  b ro s jy re  om  b a rn e h ag e n e ,

S to v n e r h e lse - o g  s o s ia ls e n te r e r o p p re tie t 
av O s lo  K o m m u n e  o g  t i lb y r  v a n lig  le g e p ra k 
s is , s o s ia lk o n to r  o g  h e lse s ta s jo n . S e n te re ts  
t i lb u d  e r b e g re n s e t t i l .b e fo lk n in g e n  i byde i 
26.
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Jn$ormasjon fra  

Skedsmo Sosialkontor

RÅDHUSET - STRØMMEN 

Tlf. 71 49 10

Ekspedisjonstid k l. 9— 13.

(side 1)

Sosialkontorets ku ra to re r g ir  råd og veiledning 
om de re ttigheter De har e tter sosialomsorgslov- 
givningen.

Familierådgiveren s tå r t i l  disposisjon med råd- 
og veiledning og b is tå r Dem ellers hvis De har sær
lige problem er De g jerne v il snakke om.

T il kontoret e r kn y tte t lege.

Sosialstyret kan ellers gi behovsprøvede ytelser:

Økonom isk bistand e tte r lov om sosial omsorg. 

Kom m unale  tilleggs- og særytelser ti l fo lke
trygden.

Stønad ti l sk ilte  og separerte med barn under 
18 år.

H usm orv ikarv irksom het.

H jem m ehje lp.

H jemmesykepleie.

Daghjemsplass fo r  barn 1— 7 år.

Sykehjemsplasser.

A ldershjemsplasser.

Trygdeleiiigheter.

Sosia lkontoret står t i l  tjeneste fo r  organisasjoner 
og ins titus joner med sikte på forebyggende ti lta k  i 

kom m unen.
Sosia lkontoret g ir  råd og veiledning i barnevern- 

og edruskapsspørsmål.
Skal De besøke sosia lkontoret bør De avtale tim e 

på fo rhånd . Under besøket er det nødvendig at De 
har med Dem de dokum enter De selv mener De bør 
ha med Dem fo r  å belyse Deres situasjon.

Legeerklæring, sykemelding.

Lønnsslipp fo r  de siste måneder.
Skilsmisse-, separasjonspapirer.
Husleiedokum enter - strøm regning, hvis det er 

det det g je lder.
Avbe ta lingskon trakte r e. I.

S kattekort.

De kan spare Dem selv og oss fo r  bortkaste t tid , 
hvis De avtaler tid på forhånd og sorger for å ha 
med nødvendige papirer.

SKEDSM O  SO SIALKO N TO R 
T lf . 71 49 10

(side 2) (side 3)



SAMMENDRAG:
I denne oppgaven har jeg analysert en del av kommunikasjonen 
innen sosialomsorgen. Materialet er lov om sosial omsorg 
av 5.juni 1964, Sosialdepartementets Rundskriv nr. 3. De 
enkelte paragrafer i loven med merknader (revidert utgave 
av 2.juni 1975) og brosjyrer fra sju sosialdistrikt. Målet 
har vært å undersøke hvordan tekstene' er' u€førma^og:'.iMwli- 
ken grad de synes å være tilpassa mottakerne. Jeg har også 
vært opptatt av de samfunnsmessige forutsetningene for 
kommunikasjonen og av at kunnskaper om den sosiale konteks
ten har betydning for tekstforståelsen. Bl.a. har kjenn
skap til forholdet sender - mottaker betydning når vi vil 
forstå hvilke språkhandlinger teksten inneholder, og på 
hvilken måte hvert nytt ledd i kommunikasjonen har sin 
forutsetning i det budskapet som kommer til uttrykk i lov
teksten.

Gjennom analysen mener jeg å ha påvist at kommunikasjonen 
fungerer dårlig både fordi mange utsagn er vage, og fordi 
utforminga av tekstene er unødvendig komplisert. Både dette 
og at meddelelsene er sendt via vanskelig tilgjengelige 
kanaler, kan føre til at mange ikke kjenner til at de har 
en rettighet.
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