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SAMMENDRAG: 
Kommunedirektøren foreslår at ordningen med fast navnekomite i valgperioden 
avvikles, og at oppgavene legges til planutvalget. Dette med bakgrunn i at 
adresseringsprosjektet i all hovedsak er fullført, og at behovet for en egen navnekomite 
ikke lenger er så stort som tidligere. 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
I KS-sak 117/15 ble det i forbindelse med det pågående adresseringsprosjektet opprettet en 
egen navnekomite. Følgende saker ble lagt til komiteen: 

 Valg av navn i adressesammenheng  
 Utarbeide forslag til eventuelt endring av lokale forskrifter  
 Fastsetting av skrivemåte for navn på kart, både stedsnavn (eks. Værskeid) og 

substantiv? (tjørn/tjern/tjønn-seter/sæter). 
 
Navnekomiteen ble valgt for kommunestyreperioden 2015 – 2019. Det ble i forbindelse med 
utredning av saken i 2015 nevnt at fullmakten også kan legges til planutvalget. Det ble 
imidlertid pekt på at det vil være behov for spesifikk lokalkunnskap, både geografisk og med 
lokalhistorisk tilsnitt. Det er ikke gitt at planutvalgets medlemmer rekrutteres på dette 
grunnlaget. 
 
 
VURDERING: 
Adresseringsprosjektet som har pågått er i all hovedsak fullført. Det ventes fortsatt på 
tilbakemelding fra Statens Kartverk v/stedsnavntjenesten om godkjenning av skrivemåten på 
en del vegnavn (seter/sæter, tjønn/tjern m.fl.). Med bakgrunn i disse avklaringene står det 
igjen noe praktisk arbeid i forhold til skilting. Dette er imidlertid rent administrative oppgaver 
som ikke berører navnekomiteen. 
Det ventes også på fastsetting av skrivemåte for mange navn på kart. 
 



  
 
 

  
 
 

 

Det som vil komme fremover er i hovedsak fastsetting av navn på veier i nye hytte- og 
boligområder. Spesielt på Skei reguleres det stadig nye hyttefelt. Men å fastsette navn på veier 
i disse feltene er likevel ikke et veldig omfattende arbeid, og kommunedirektøren mener at 
disse oppgavene kan legges til planutvalget. 
 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
 
Ordningen med fast navnekomite i valgperioden avvikles, og oppgavene legges til 
planutvalget. 
 
 
 
Valgnemnda behandlet saken, saksnr. 24/19 den 19.11.2019. 
 
Behandling: 
Enstemmig tiltrådt. 
 
 
Innstilling: 
Ordningen med fast navnekomitè i valgperioden avvikles, og oppgavene legges til 
planutvalget. 


