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Distriktsredaktøren har ansvaret for språket 
ved NRK Østfold og skal bidra til at kvaliteten 
er så høy som mulig, både i tale og skrift. 
Språkreglene for NRK finner du på Torget. 

Alle medarbeidere har plikt til å sette seg 
grundig inn i disse. I tillegg har NRK Østfold 
et eget sett med lokale språkregler.
Språkbruk i våre sendinger er ikke en privat-
sak, for eksempel ved bruk av svært radikale 
eller konservative former.  

Bokmål/nøytralt østnorsk er den naturlige 
målform i NRK Østfolds sendinger, på nett 
og tekst-tv. Velg helst norske ord og uttrykk. 
Unngå fremmedord, engelske ord, faguttrykk 
og ”stammespråk” fra ulike områder.

Muntlig språk skal være mangfoldig,
levende og funksjonelt, så tett opp til
muntlig tale som mulig. 

Det oppmuntres til bruk av dialekt i
programledelse, reportasjer, intervjuer og 
kommentarer. Talemålet skal likevel være 
tydelig, konsekvent og forståelig. Unngå
dialektord som er spesielle, svært lokale eller 
lite i bruk. I nyhetsinnslag kan det også være 
dialektfarge i framføringen. Her er det enda 
strengere krav til tydelighet, konsekvens og 
forståelighet.

Stedsnavn i Østfold skal være i tråd med 
uttalenormen i Norsk Stadnamnleksikon. 
For litt problematiske og spesielle navn har 
språkkontakten laget en ”fasit” med lydfil 
som ligger på Hospitalet.
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Sportsspråket skal være presist, særlig når 
stillingen og resultatet skal formidles korrekt.
Se ”fasit” på Hospitalet.

På nett og tekst-tv, ved supring og skriftlig 
framstilling skal det være feilfritt bokmål. 
Alt som lagres i ENPS skal være på offisielt 
bokmål, slik at det blir lett å bruke på nytt 
for andre. Husk at det ofte skal kopieres over 
til nett eller tekst-tv.

Er du i tvil, søk hjelp. Språkkontakten skal 
være en lokal språkressurs som ledere og 
medarbeidere kan spørre om råd og hjelp. 
Det er viktig å stimulere til språkdebatt og 
arbeide med å gjøre språkreglene kjent.

Språkkontakt:
Jørn Enger, mobiltlf. 913 14 146. 

En utvidet versjon av Språkplakaten finner du 
på Hospitalet.

QR-kode:
Uttale av stedsnavn i Østfold

QR-kode:
10 bud om sport og språk


