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Avslutninga av prosjektet Norsk Ordbok 2014 
 

Eg viser til brev frå styret for Norsk Ordbok 2014 til Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN) 

av 24.10.14 om avslutninga av Norsk Ordbok 2014, ILNs svar av 31.10.14, brev frå styret av 

24.11.14, brev frå styreleiar av 24.11.14 og telefon frå ILN 28.11.14. Det er tydeleg at det er ein stor 

meiningsskilnad mellom prosjekteigar og styre om korleis ein best kan avslutte prosjektet, og kven 

som sit med det faglege ansvaret og det økonomiske ansvaret for løyvinga frå Kulturdepartementet. 

Som kjent er det styret for Norsk Ordbok 2014 som søkjer Kulturdepartementet om løyving til 

prosjektet, og tilskotsbrevet går frå departementet direkte til prosjektet. 

 

Som prosjekteigar ønskjer ILN no å overta den reelle styringa av prosjektet. Styret for prosjektet kan 

då ikkje lenger ivareta det faglege og økonomiske ansvaret som det er pålagt etter vedtektene. På dette 

grunnlaget trekkjer eg meg som styreleiar for Norsk Ordbok 2014 med verknad frå dags dato. 

 

Prosjektet Norsk Ordbok 2014 blei etablert i 2002, og eg har vore styreleiar heilt til no. I desse tolv åra 

har prosjektet levert band etter band i samsvar med den oppsette planen. Styret har lenge vore 

førebudd på at det ville bli ein krevjande avslutningsfase, med fare for å misse medarbeidarar. Vi har 

difor arbeidd for at det skulle bli ei vidareføring av ordboksarbeid, særleg digitalisering og revisjon av 

band 1-5. Dessutan rekna vi med at universitetet hadde ein organisasjon knytt til leksikografi, som 

kunne ta eit ansvar for avslutninga av prosjektet etter at manuskript til siste band var levert. Men som 

kjent har Universitetet i Oslo sagt frå seg ansvaret for arbeidet med norsk leksikografi, inkludert den 

naudsynte digitaliseringa og revisjonen av band 1-5 av Norsk Ordbok. Dette har skapt vanskelege 

arbeidsforhold i avslutninga av prosjektet. 

 

Universitetet i Oslo valde i sommar å seie opp alle medarbeidarane i Norsk Ordbok 2014 med verknad 

frå 01.01.15, trass i departementets formuleringar om utsikter til løyving for to månader i 2015, seinast 

i brev av 15.05.14. Fleire oppseiingar er anka, og saka er ikkje enno avgjord. I brevet av 24.10.14 bad 

styret om at ILN så snart som  mogleg fann løysingar for å engasjere naudsynt personale frå 01.01.15 

til å fullføre band 12 innan fristen 28.02.15. Denne prosessen er enno ikkje avslutta, så vi veit ikkje 

kor mange medarbeidarar som vil vere knytte til prosjektet i 2015. Men det er allereie klart at fleire i 

redaksjonsstaben har gått over i nye stillingar, eller gjer det frå 01.01.15. 
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På grunnlag av det som er sagt ovanfor, vil eg melde frå om at det truleg er uråd å få levert 

manuskriptet til siste bandet innan avtalt frist 28.02.15. Dette er varsla av prosjektdirektøren allereie i 

brev til prosjekteigar av 06.10.14. 

 

Til slutt vil eg nytte høvet til å takke Kulturdepartementet for rause løyvingar gjennom mange år, noko 

som har gjort det mogleg å få fullført det store verket Norsk Ordbok. 

 

 

Med helsing 

 

 

Magnus Rindal 

 

 

Kopi:  Prosjektdirektør Åse Wetås 

Medlemmene og varamedlemmene i styret for Norsk Ordbok 2014 

 


