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Høringssvar fra Finnmark fylkeskommune: Høring – forslag om endringer i 
stedsnavnloven - Det kongelige Kulturdepartement 
 
Finnmark fylkeskommune har mottatt høringsbrev med vedlegg fra Det kongelige 
Kulturdepartement, med forslag til endringer i stedsnavnloven. 
 
Finnmark fylkeskommune er opptatt av å legge til rette for økt bruk av minoritetsspråklige 
stedsnavn. Finnmark fylkeskommune støtter all innsats for å dokumentere og bevare stedsnavn 
tilhørende minoritetskulturer, samt tiltak som bidrar til å legge til rette for synliggjøring og økt 
bruk av disse. Turskiltprosjektet er et nasjonalt prosjekt som Finnmark fylkeskommune deltar i, 
og hvor fylkeskommunen i sitt område oppfordrer til bruk og synliggjøring av samiske og 
kvenske stedsnavn.  
 
Det er Finnmark fylkeskommunes inntrykk og erfaring at skilting og bruk av minoritetsspråklige 
stedsnavn blir unødig komplisert av et innfløkt regelverk. I vårt område går dette spesielt utover 
kvensk/norskfinsk og samisk, ved at regelverket er for sammensatt til at eksempelvis 
tiltakshavere føler de kan gjennomføre minoritetsspråklig skilting. Derfor ønsker 
fylkeskommunen Kulturdepartementets arbeid velkommen, som del av den samlede innsatsen 
for å forenkle og styrke lovverket rundt bruk av stedsnavn. 
 
Finnmark fylkeskommune slutter seg til departementets syn på stedsnavn som en viktig del av 
vår immaterielle kulturarv, og støtter forslaget om videreføring av vernet for samiske og kvenske 
stedsnavn. 
 
Endringsforslaget kan innebære større frihet for kommuner og fylkeskommuner til å velge 
stedsnavn. Slik Finnmark fylkeskommune ser det, er det viktig at det nåværende navnevernet, 
som skal bevare nedarvede og dokumenterte stedsnavn som kulturminner, ikke blir svekket. Det 
kan by på utfordringer dersom en åpning for å se bort fra tradisjonelle norske stedsnavn fører til 
forskjell i praksis mellom norsk og minoritetsspråklig navnsetting. 
 
Fylkeskommunen håper gjennomgangen av stedsnavnlovgiving og tilhørende regelverk vil 
medføre en styrking av mulighetene til å bruke og synliggjøre minoritetsspråklige stedsnavn i det 
offentlige rom. Slik Finnmark fylkeskommune ser det, vil det være hensiktsmessig at lov, forskrift 
og retningslinjer blir tydeligere, slik at saksbehandling og vedtak om navnsetting kan gjøres på et 
tryggere grunnlag. 
 



 

 
 

 
 
Forøvrig har fylkeskommunen ingen navnefaglige merknader til framlegget. 
 
 
 
 
 

Vennlig hilsen 
 
 
 
 

Stine Qvigstad Jenvin 
ass. kultur- og miljøsjef 

 
 
 
 
 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift. 
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