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Høring  -  forslag til endring i forskrift 2007-06-01 nr. 592 om skrivemåten av
stedsnavn

KKDs forslag har bakgrunn i Stortingets behandling av representantforslag nr. 58
(2007-2008) vedrørende endring av bruksnavn uten grunneiers samtykke. I Innst. S. nr.
124 (2008-2009) ber komiteen om at KKD, så snart som mulig, kommer tilbake med en
lovendring som sikrer bredere sammensetning av Klagenemnda for stedsnavnsaker.
Komiteen var enstemmig i sin innstilling.

Ettersom sammensetningen av klagenemnda er fastsatt gjennom forskrift vil det ikke
være behov for noen lovendring på dette punkt. KKD har i stedet utarbeidet et utkast til
endring av forskriften som søker å ivareta komiteens merknader. Forskriften fastsettes
av KKD, jf. lov om stadnamn § 13.

KKD foreslår å endre § 11 i forskriften slik at det i fremtiden oppnevnes to faste
medlemmer på fritt grunnlag, mot ett fast medlem i dag. Ved behandling av norske
stedsnavn vil klagenemnda da heretter bestå av fem medlemmer: én jurist, to
medlemmer oppnevnt på fritt grunnlag samt to språkkyndige for bokmål og &I for
nynorsk). Ved behandling av samiske og kvenske navn vil nemnda bestå av fire
medlemmer: én jurist, to medlemmer oppnevnt på fritt grunnlag og ett språkkyndig
medlem.

KKD foreslår samtidig en mindre endring i kompetansekravet for nemndas leder. Det
kreves i dag at nemndas leder skal ha dommerkompetanse. Det sentrale i denne
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bestemmelsen er at nemnda til enhver tid besitter tilstrekkelig juridisk kompetanse. I
tillegg til stedsnavnlovens bestemmelser vil det særlig være krav til kunnskap om
forvaltningsrett. KKD mener at det er tilstrekkelig at det kreves at nemndas leder har
juridisk kompetanse.

Klagenemnda ble sist oppnevnt i januar 2008 for perioden 1. januar 2008 til 31.
desember 2011. KKD foreslår at nemnda så snart som praktisk mulig blir utvidet med
én person også i den tiden som gjenstår av inneværende periode.

KKD viser til at endringsforslaget ikke medfører vesentlige økonomiske eller
administrative konsekvenser.

FIN har ikke merknader til høringsnotatet.
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