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Forslag til  ny forskrift  om skrivemåten av stedsnavn  -HØRINGSBREV

Navneutvalget i Hole kommune har i sitt møte 3. mai i år besluttet å gi følgende uttalelse til
høringsforslaget:

" Navneutvalget i Hole kommune har mottatt for uttalelse Kultur- og kirkedepartementets
forslag til ny forskrift om skrivemåten av stedsnavn, med høringsfrist 15. mai 2006.
Vi er glad for at departementet fornyer forskrift og veiledning til loven om Stedsnavn, og
støtter intensjonen bak forslaget. Men vi synes fortsatt ikke forskrift og veileder har en form
som tilfredsstiller intensjonen.
For vårt navneutvalg og kommunens humanitære styre som vedtaksorgan, er det fremdeles
ikke klart nok hvordan navnesaker skal behandles for å følge loven og forskriften. Forskrift og
veileder er også i sin nye form for generell. Det burde et eller annet sted i forskrift/veiledning
nevnes konkret hvordan man forventer saksgangen når et stednavn skal gis i en kommune. I
en behandling av f eks en veinavnsak, som er meget vanlig i kommunene, hvem bør få saken
til høring, når i prosessen bør hørerne informeres og hvordan bør saken rent konkret gå til
Sentralt stedsnavnregister.
Hvordan bør f eks en klagesak på navn i kommunen behandles. Det burde være godt grunnlag
for å gi en del konkrete eksempler fra kommunale navnesaker.

Høringsfrist for navnesaker i en kommune bør være 2 uker, ikke 2 måneder som angitt i
forslaget.

Vår konklusjon er at ny forskrift om skrivemåten av stedsnavn er skrevet i tung stil, gir liten
støtte for kommunale navneutvalg, og den mangler typiske eksempler.

For ordens skyld vedlegges regelverket for Navneutvalget i Hole kommune".

Med vennlig hilsen

Bjørn Geirr Harsson
(sign)

leder av Hole kommunes Navneutvalg
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Dette til orientering.

Med hilsen
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Vedlegg  nr  I av-1

RETNINGSLINJER FOR NAVNESAKER I HOLE
KOMMUNE

VEDTATT I KOMMUNESTYRET  11.10.2004  -  SAK K -41/04.

1. Bakgrunn
Hole er en kommune med rike historiske tradisjoner og kulturminner. Det finnes i Norge
et eget lovverk som omfatter  vern  av gjenstander og bygninger eldre enn 100 år. Når
det gjelder stedsnavn som kan være 2000 år eller enda eldre, så eksisterer det ikke
noe lovverk som beskytter slike navn. I Hole har vi flere eksempler på stedsnavn av
denne typen som fortsatt er i bruk. Disse navn er i dag et resultat av muntlige
overføringer som har gått gjennom nærmere 100 generasjoner .  Det er derfor viktig at vi
er bevisst hvilken kulturskatt stedsnavn kan være, og at vi kan vise slike navn den
respekt og forståelse de har krav på. Når nye stedsnavn skal gis i kommunen er det
viktig å ha dette i minnet.

2. Opprettelse  og sammensetning av Navneutvalget
For å sikre at gamle navnetradisjoner blir respektert og holdt i hevd, ble det i
formannskapssak F-16/98, den 4. mars 1998 vedtatt å oppnevne et navneutvalg i Hole.
Navneutvalget består av 5 medlemmer hvorav 1 medlem er oppnevnt fra hver av

formannskapet
humanitært styre
plan og miljøstyret

I tillegg oppnevnes 2 ressurspersoner fra lokalmiljøet.  Disse ble foreslått som en fra
hver av

Hole historielag
Hole bygdebokkomite

3. Valgperioder
De politisk valgte representantene i Navneutvalget følger periodene for
kommunestyrevalg og skal normalt sitte i 4 år.  De øvrige medlemmene i Navneutvalget
oppnevnes også for 4 år, men deres periode starter to år inn i kommunestyreperioden.
Ulik oppstart for representantenes funksjonstid har til hensikt å sikre kontinuitet i
Navneutvalget.

4. Navneutvalgets oppgaver
Utvalget skal gi anbefaling til det kommunale organ som tar avgjørelser i navnesaker
(For Hole kommune:Humanitært styre)  i følgende saker:
a) Navn brukt som offisielle adresser,  på veier, stier,  torg,  plasser, parker og områder
b) Navn på kretser og andre offentlige administrative inndelinger i kommunen
c) Navn på boligfelt,  anlegg og kommunale eiendommer
d) Stedsnavn og stedsnavnforvaltning generelt i kommunen

Utvalget skal ellers medvirke til at mål og retningslinjer fra sentrale og lokale
myndigheter følges opp når det gjelder saker relatert til navn.

Navneutvalget kan få sine oppgaver fra Holes administrasjon,  fra de politiske organer,
eller det kan selv ta opp relevante oppgaver.



5. Vedtaksmyndighet i navnesaker
Kommunestyret i Hole har delegert vedtaksmyndighet i navnesaker til Humanitært
styre. Navneutvalget skal forberede navnesaker for Humanitært styre og gi sin
anbefaling gjennom forslag i hver enkelt sak.

6. Forhold mellom forslags-  og vedtaksmyndighet
Når Humanitært styre vedtar et anbefalt forslag fra Navneutvalget, er vedtaket endelig.
Hvis Humanitært styre ikke vedtar et anbefalt forslag fra Navneutvalget, kreves en
spesiell prosedyre videre.
For å sikre forskriftsmessig behandling i navnesaker hvor Navneutvalget og Humanitært
styre har avvikende meninger om forslaget, må Humanitært styre sende saken tilbake
til Navneutvalget dersom Navneutvalgets forslag blir forkastet. Det er imidlertid ikke
nødvendig å sende saken tilbake til Navneutvalget hvis Humanitært styre velger et
alternativ som er behandlet og akseptert som alternativ fra Navneutvalget. Men
Humanitært styre kan ikke selv foreslå endring av navn eller skrivemåte til noe som ikke
har vært behandlet og godkjent i Navneutvalget . Denne fremgangsmåten skal sikre at
skrivemåte og retningslinjer for navn blir fulgt opp i tråd med offentlige pålegg.
Hvis et navn ikke godkjennes av Humanitært styre, må Humanitært styre gi
begrunnelse for sitt avslag. Saken må så til ny behandling i Navneutvalget før den kan
forelegges Humanitært styre.

7. Lover og  regler for Navneutvalget
Navneutvalget må påse at skrivemåten av navn følger "Lov 18. mai 1990, nr 11 om
Stadnavn". I tillegg skal utvalget fungere i henhold til kap. 3.3 og 3.4 i "Adresser og
stadnamn - Del 1: Handbok i kommunal adressetildeling" fra Statens kartverk,
Miljøverndepartementet og Norske Kommuners Sentralforbund.

Adressemyndigheten i Holes administrasjon har ansvaret for selve nummertildelingen i
veier, og avgjør selv når behov er til stede.

8. Klagerett og klagebehandling
Hvem som kan klage i navnesaker og hvilke retningslinjer som skal følges ved klager,
er angitt i § 8 i "Lov 18. mai 1990, nr 11 om Stadnavn" samt merknader til § 8.


