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HØRINGSUTTALELSE OM ENDRING I FORSKRIFT 2007-06-01 NR. 52 OM 
SKRIVEMÅTEN AV STEDSNAVN 
 
 
Klagenemnda for stedsnavnsaker har mottatt høringsbrev fra Det kongelige kultur- og 
kirkedepartement om forslag til endring i forskrift 2007-06-01 nr. 592 om 
skrivemåten av stedsnavn, datert 30.03.2009. 
 
Forslagets første del angår sammensetningen av klagenemnda for stedsnavnsaker, der 
departementet foreslår at nemnda får tilført ett medlem oppnevnt på fritt grunnlag. 
Dette tar nemnda til etterretning. 
 
Forslagets andre del angår nemndleders kompetanse. Det kreves i dag at nemndas 
leder har dommerkompetanse, det vil si full juridisk utdannelse (cand.jur eller master i 
rettsvitenskap). Forslaget er at lederen skal ha ”juridisk kompetanse”. Begrunnelsen 
for å svekke kompetansekravet er at ”i tillegg til stedsnavnslovens bestemmelser vil 
det særlig være krav til kunnskap om forvaltningsrett”.  
 
Klagenemnda vil påpeke at en svekkelse av krav til lederens juridiske kompetanse er 
en svekkelse av nemndas kompetanse, og at dette er uheldig fra et 
rettssikkerhetssynspunkt. Partene i saker for nemnda må kunne ha tillit til at 
avgjørelsene er både navnefaglig og juridisk holdbare. Ellers vil nemnda ikke kunne 
forsvare sin legitimitet. 
 
Nemnda vil understreke at det ikke er tilstrekkelig med kunnskap om stedsnavnloven 
og i forvaltningsrett for å fatte rettsriktige og forsvarlige vedtak. Anvendelse av lov 
om stadnamn innebærer mange vanskelige juridiske tolkningsspørsmål, som ikke kan 
løses på tilfredsstillende måte uten grundig kjennskap til og trening i juridisk metode. 
Nemndas leder må ha full juridisk utdannelse. 
 
Til sist i høringsnotatet ber departementet om forslag til organisasjoner som kan 
foreslå medlemmer oppnevnt på fritt grunnlag. Klagenemnda forutsetter at dette ikke 
dreier seg om organisasjoner med språkpolitiske formål og vil trekke frem Landslaget 
for lokalhistorie som en organisasjon som kan foreslå kompetente medlemmer. 
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