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Høringssvar  -  forslag  til ny forskrift om skrivemåten av stedsnavn.

Det vises til høringsbrev fra Kultur- og kirkedepartementet av 21. mars 2006 om forslag
til ny forskrift om skrivemåten av stedsnavn.

Lov av 10. juni 2005 nr. 53 om endringer i lov av 18. mai 190 nr. 11 om stadsnamn m.m.
skal iverksettes fra 1. august 2006. Kultur - og kirkedepartementet vil med virkning fra
samme  dato (1.august 2006) også iverksette forskrift til loven.

Finansdepartementet har merknad til § 8 i utkast til forskrift.

I Kultur- og kirkedepartementets brev punkt 4 er forslag til § 8 nærmere beskrevet,
herunder at det i veiledningen fastsettes at spesialtegn som brukes i samisk og kvensk
rettskrivning skal brukes av alle som har plikt til å bruke skrivemåter registrert i
Sentralt stadnamnregister (SSR). Dette blir så gjenbrukt av hele forvaltningen ved at
Kartverkets GAB-register tar i bruk informasjon fra SSR GAB-registeret oppdaterer
blant annet adresseregisteret i Det sentrale folkeregister (DSF) som forvaltes av
skatteetaten.

Bruken av spesialtegn fra samisk og kvensk rettskrivning kan medføre behov for
tekniske endringer i sentrale dataregistre på bl.a skatteetatens område. DSF er per i
dag ikke tilrettelagt for bruk av samiske skrivetegn. De tekniske tilpassingene vil
eventuelt også berøre andre systemer i skatteetaten og eksterne mottakere av
folkeregisterdata.

Det vil kreves et kartleggingsarbeid for å få en bedre oversikt over hvor omfattende
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denne tilretteleggingen eventuelt vil bli.  På nåværende tidspunkt er det derfor ikke
mulig  å  si når en slik løsning vil kunne være i produksjon.

Det er etter Finansdepartementets vurdering uklart om sentrale dataregistre omfattes
av § 8. Dersom slike registre må ta i bruk opplysninger som opplistet i § 15 Sentralt
stadnamnregister,  så vil dette ha konsekvenser og krever betydelige tilpassinger.

Finansdepartementet ber derfor om at Kultur-  og kirkedepartementet vurderer
muligheten for å tilpasse  §  8 i forhold til de utfordringer som er knyttet til
implementering i store offentlige databaser.  Dersom §8 også vil omfatte store offentlige
databaser,  må det gis en tidsmessig overgangsordning for å få til tilfredsstillende
løsninger .  Finansdepartementet ber i så fall om at Kultur-  og kirkedepartementet
trekker inn Skattedirektoratet og andre større registereiere for nærmere å få vurdert
hva som vil være en hensiktsmessig overgangsperiode.

Finansdepartementet har merket seg at Kultur -  og kirkedepartementet i sitt brev
under punkt 7 Administrative og økonomiske konsekvenser omtaler at
endringsforslaget medfører ingen vesentlige økonomiske og administrative
konsekvenser .  Finansdepartementet vil her vise til at dette kan ha konsekvenser både
for kommunesektoren og statssektoren .  De økonomiske konsekvenser bør beregnes
om §8 skal innføres i den form som ligger i utkastet til forskrift.

Finansdepartementet ber om at Skattedirektoratet og andre større statlige registereiere
blir trukket inn ved beregning av økonomiske konsekvenser .  Finansdepartementet ber
Kultur-  og kirkedepartementet legge fram saken på nytt,  når disse konsekvensene er
beregnet.
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