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Høring - Forslag til endring i forskift 2007-06-01 nr. 592 om skrivemåten av stadnavn

Høringsuttalelsen vedr. Forslag til endring i forskrift 2007-06-01 nr 592 om skrivemåten av
stadnavn vedtas som forelagt.
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GÄIVUONA SUOHKAN

å KÅFJORD KOMMUNE

Utval ssak Utval snavn
14/09 Kåfjord Samepolitisk utvalg
58/09 Kåfjord Formannskap

Særutskrift

Høring - Forslag til endring i forskift 2007-06-01 nr. 592 om skrivemåten av
stadnavn

Henvisning til lovverk:

Saksprotokoll i Kåfjord Formannskap 12.06.2009

Behandling:

Samepolitisk utvalgs innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saksprotokoll i Kåfjord Samepolitisk utvalg - 11.05.2009

Behandling:

Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Arkivsaknr: 2009/4465 -2

Arkiv:

Saksbehandler: Inger Åsli

Dato: 08.05.2009

09 Li-D

Møtedato
11.05.2009
12.06.2009

Høringsuttalelsen vedr. Forslag til endring i forskrift 2007-06-01 nr 592 om skrivemåten av
stadnavn vedtas som forelagt.

Høringsuttalelsen vedr. Forslag til endring i forskrift 2007-06-01 nr 592 om skrivemåten av
stadnavn vedtas som forelagt.

Rådmannens innstilling

Høringsuttalelsen vedr. Forslag til endring i forskrift 2007-06-01 nr 592 om skrivemåten av
stadnavn vedtas som forelagt.



Saksopplysninger

Bakgrunn:
Forslaget til endring i overnemte forskrift har sin bakgrunn i Stortingets behandling av
representantforslag vedr. endring av bruksnavn uten grunneiers samtykke. I innstilling Fra
familie- og kulturkomiteen som ble behandlet 13.1.2009, ber komiteen Kultur- og
kirkedepartementet å komme tilbake med en lovendring som sikrer bredere sammensetning av
klagenemda for stedsnavnsaker. Dette ifølge, Stortingets nettsted, Inst. S nr. 124 (08-09) for å
sikre støtte legitimitet ved behandlingen av klagesaker.

Ettersom sammensetningen av klagenemda er fastsatt gjennom forskrift vil det ikke bli behov
for lovendring. Kultur- og kirkedept. har i stedet utarbeidet utkast til endring i forskriften som
søker å ivareta komiteens merknader. Forskriften fastsettes av departementet, jfr. lov om
stadnavn § 13.

Klagenemda for stedsnavnsaker
Vedtak om skrivemåten av stadsnavn kan påklages av de som har rett til å ta opp saker om
skrivemåten, med unntak av navnskonsulentene. Klagen skal rettes til det organet som har gjort
vedtak om skrivemåten. Dersom klageren ikke får medhold etter ny vurdering, går klagen til
klagenemda for stedsnavnssaker, jfr lov om stadnavn § 10 andre ledd. Selve sammensetningen
av nemda er regulert av forskriftens § 11.

Etter gjeldende forskrift er sammensetningen følgende:
Ved behandlingen av norske stedsnavn består nemda i dag av 4 medlemmer: en jurist, ett
medlem oppnevnt på fritt grunnlag, samt to språkkyndige (bokmål og nynorsk). Lederen har
dobbeltstemme dersom stemmetallet står likt etter avstemming. Ved behandling av samiske og
kvenske stedsnavn består nemda av tre medlemmer: en jurist, ett medlem oppnevnt på fritt
grunnlag og en språkkyndig. De språkkyndige medlemmene utgjør dermed et mindretall ved
behandlingen av saker i nemda.

Endringsforslag:
To forhold ønskes endret, gitt innspill på:

1. Kultur- og kirkedepartementet foreslår å endre forskriftens § 11 slik at det i fremtiden
oppnevnes to faste medlemmer på fritt grunnlag. Ved behandling av norske stedsnavn
vil nemda da bestå av 5 medlemmer: en jurist, to medlemmer oppnevnt på fritt grunnlag
samt to språkkyndige. Ved behandling av samiske og kvenske navn vil nemda bestå av
4 medlemmer: en jurist, to medlemmer oppnevnt på fritt grunnlag og ett språkkyndig
medlem.

Slik departementet ser det er det ønskelig at medlemmene som skal oppnevnes på fritt
grunnlag i fremtiden oppnevnes etter forslag fra relevante organisasjoner, eks,
Kommunenes sentralforbund. Departementet imøteser innspill til aktuelle
organisasjoner som kan gis forslagsrett ved oppnevning av disse medlemmene.

2. Departementet ønsker i tillegg å foreslå en mindre endring i kompetansekravet for
nemdas leder. Kravet er at lederen må ha dommerkompetanse. Det sentrale i denne
bestemmelsen er at nemda til enhver tid besitter tilstrekkelig juridisk kompetanse. I
tillegg til stedsnavnsloven er kunnskap om forvaltningsrett vektlagt. Departementet
mener at det er tilstrekkelig at det kreves av lederen har juridisk kompetanse.

Vurdering

1. Sammensetningen av klagenemda for stedsnavnsaker:



Stedsnavn er viktige immatrielle kulturminner. Stedsnavn er spesielt viktige i områder hvor en
har opplevd et språkskifte. Det er også viktig at den lokale muntlige navnebruken tas hensyn til,
slik at en ikke distanserer lokale navneformer fra befolkningen i de enkelte områder.

Kåfjord kommune kan se fordelen med en bredere sammensetning av klagenemda for
stedsnavnssaker. Det kan være en fordel at de av klagenemdas medlemmer som oppnevnes på
fritt grunnlag økes i og med at det er disse medlemmene som skal representere brukerne av
stedsnavnloven.

Aktuelle organisasjoner som kan gi forslagsrett til oppnevning av disse medlemmene:
• Sametinget
• Fylkesmennene
• Fylkeskommunen

2. Kompetansekravet for nemdas leder:
Kåfj ord kommune har ingen innvendinger mot at kompetansekravet for nemdas leder justeres så
lenge denne innehar tilstrekkelig juridisk kompetanse i forhold til fagfeltet.


