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

Forslaget har sin bakgrunn i Stortingets enstemmige vedtak i S. Nr. 124
(2008-2009) den 13.januar 2009.

Gjennom 13.jan.- vedtaket krever Stortinget lovendring slik at eier av en
landbrukseiendom kan hindre at eiendommens navn blir endret. Vi
forutsetter at dette klare vedtaket resulterer i en lovendring som like klart
gir eier denne retten.

Bakgrunnen for 13.j an.- vedtaket er at Statens Kartverk i en årrekke har
endret navn i strid med lokale ønsker. En rekke gårdsnavn og andre navn
har blitt forandret uten at eier eller kommuner har godtatt det.

FOR Å RETTE OPP SLIKE OVERGREP ER DET NØDVENDIG
AT LOVENDRING OG /ELLER VEDTEKTER OG /ELLER
PREMISSGIVNING GIR HJEMMEL FOR AT DE SISTE TI-ÅRS
NAVNEOVERGREP ENKELT KAN BLI RETTET OPP OG DE
TIDLIGERE NAVN BLI FØRT PÅ STATENS KART OG I
STADNAVNREGISTERET.

Til det konkrete høringstemaet, KLAGENEMNDA:

Realiteten i den foreslåtte endringen fra dep er at
KLAGENEMNDA utvides med ett medlem "på fritt grunnlag"
slik at antall medlemmer blir fem.
Hvis "de som oppnevnes på fritt grunnlag" forutsettes å være
mer lydhøre for lokale meninger, er dette positivt, men de vil
fortsatt være i mindretall. Hvis deres innflytelse skal bli reell,
må de få vetorett i forslag fra navnekonsulenter som ikke har
vesentlig lokal støtte. I motsatt fall øker bare antall "gisler" i
klagenemnda fra en til to.



Klagenemndas arbeidsgrunnlag er Lov om Stadnavn fra 1990.
Loven ble endret i 2006 hvor bl. a. Kommunenes vedtaksrett ble utvidet.
Dette har ikke vært til særlig hjelp. Navnekonsulentene og vedtaksorganet
Statens Kartverk har i liten grad tatt til følge lovgivernes ønske i 2006 om å
styrke gårdeiere og lokalbefolknings rett til innflytelse på skrivemåten av
lokale navn.

For at Klagenemnda skal fungere i forhold til lokale ønsker, kreves
vesentlige endringer i loven.

Lov og forskrift om stadnavn bærer preg av å være skrevet av og for
navnekonsulenter. Det alvorlige og altoverskyggende problemet er
vedtaksretten som er lagt til Statens Kartverk. Der sitter EN person og
vedtar det som navnekonsulentene foreslår. Dette er et vedtaksmiljø som er
alt for snevert og oppleves som udemokratisk.
ALL VEDTAKSRETT MÅ FLYTTES TIL FOLKEVALGTE ORGAN.
Det vil i de fleste tilfeller bety kommunene.
Når vedtaksretten er flyttet, vil navnekonsulenter bli det de er ment å være-
konsulenter. Det betyr at navnekonsuIentene må informere og begrunne
sine forslag slik at det de foreslår kan bli vurdert. I dagens situasjon får vi
nesten ingen begrunnelse, bare et vedtak. Dette er enormt provoserende.
Det er tidligere tiders ekspert-styre som har overlevd.

Det uheldige i dagens situasjon blir særlig tydelig når personen i Statens
Kartverk vedtar elvenavn, dalførenavn, grendenavn og andre hva de kaller
"NATURNAVN" i strid med lokale meninger og kommunale vedtak.

Kommunene har allerede en viss vedtaksrett. Den ble i 2006 utvidet med
ordet "grender". Dette omgår States Kartverk ved å vedta de enkelte
gårdsnavn i grenda og late som de ikke vet at området er ei grend selv om
området på statens kart har blitt skrevet med skrifttyper for grender. Dette
kan dokumenteres.

Dette er slik vi opplever det i Trøndelag.

For
Hegra Historielags stadnavnutvalg.
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