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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 003 

Arkivsaksnr: 2014/608-1 

Saksbehandler:  Bill Sørensen 

 

 
 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Oppvekst- og kulturutvalget 10/2014 25.03.2014 

 

Tana samiske språksenter - kommunal andel av finansieringen 

 

 

 

Rådmannens forslag til vedtak 

Tana kommune endrer dagens finansiering av samiske språksentre fra avtale til tilskudd. 

 

Tilskudd til språksentre: 

* Tilskuddet gis til samiske språksentre i Tana. 

* Språksenteret må ha vært berettiget tilskudd fra Sametinget foregående år. 

* Rådmannen utpeker tre medlemmer til referansegruppe for språksentre. Referansegruppen skal 

gi innspill til tiltak og aktiviteter i språksentrene. 

* Tilskuddsvilkårene vil innarbeides i tilsagnsbrevet.   

 

 

 

 

 

Saksopplysninger 

Tana samiske språksenter (TSS) driftes i dag av SEG as. Finansieringen av TSS skjer via 

driftsavtale mellom kommunen og SEG, samt tilskudd fra Sametinget. 

Sametinget gir direktetilskudd ut i fra tolkingen at formålet med støtten er å stimulere til bruk av 

samisk språk. Og støtten til SEG/Språksenteret er ikke i strid med gjeldende EØS regelverk, så 

lenge Tana samiske språksenter fører et regnskap som viser at tilskuddet er isolert til ikke-

økonomisk virksomhet. 

Avtalen mellom SEG og Tana kommune kan synes å være strid med forskrift om offentlige 

anskaffelser. Intensjonen i avtalen vises gjennom tidligere avtaler at SEG utfører en tjeneste for 

kommunen. Dagens avtale er gjeldende ut 2014. 

 



I denne forbindelsen er viktig å ta grep for å etablere en økonomisk ordning som er ihht 

forskrifter og lover.  Samtidig ønsker ikke administrasjonen å legge opp til en byråkratisk eller 

komplisert ordning. Derfor tenker vi at det vil være naturlig at vi legger oss på samme linje som 

Sametinget og gir direkte tilskudd. Dette saksfremlegget har ikke noen form for omorganisering 

av språksenteret i tankene, det vil kreve en omfattende utredning og stor grad av ansattes 

medvirkning. 

 

Vurdering 

I dag er kommunens økonomiske bidrag øremerket språksenteret, samtidig som det bare er ett 

språksenter i kommunen. Dette kan endres i fremtiden, vi bør derfor utforme ordningen slik at 

den står deg også om det skulle skje endringer i organiseringen av språksenteret eller antallet 

språksentre. Det kan være nyttig å etablere objektive kriterier for tildelingen, slik at den kan 

gjøres uten skjønnsmessige vurderinger. Samtidig kan det være fordelaktig for både kommunen 

og språksenteret å ha en langsiktighet i tildelingen. Det foreslås derfor at tilskuddspotten deles 

på samiske språksentre i Tana som oppfyller kriteriet om å ha vært berettiget tilskudd fra 

Sametinget foregående år. Ved å ha vært berettiget tilskudd fra Sametinget antas det at 

språksentret har en faglig kvalitet. Dersom det i fremtiden er flere språksentre, vil disse dele 

tilskuddet likt.  

For kommunen som gir tilskudd vil det være ønskelig å ha en viss innflytelse på tilbudene fra 

språksenteret. Innenfor en tilskuddsordning vil det være flere muligheter for påvirkning. I 

dagens ordning er dette ivaretatt gjennom språksenterets plan, og ved at kommunen har en 

referansegruppe. Dette kan videreføres med noen mindre justeringer, enten ved at man velger 

referansegruppe eller tilskuddsvilkår, eller begge deler. Administrasjonen vil anta at OKU vil 

kunne ha interesse av vurdere hvem som i så fall skal utpeke medlemmene i referansegruppen. 

Referansegruppens oppgaver vil da være å gi innspill i hvilke oppgaver språksenteret skal 

prioritere, slik at dette harmonerer med kommunens vedtatte språkplan og prioriteringer. 

Ressursene som allokeres til språksenteret er et ansvar for selskapets styre, men hvilke oppgaver 

som prioriteres vil referansegruppen kunne påvirke i stor grad. I dag er medlemmene i 

referansegruppen utpekt av rådmannen og er ansatte i kommunen. Det er neppe noe i veien for 

at referansegruppa kan både ansatte og andre medlemmer. Det er ikke et politisk verv i ordinær 

forstand, de ansatte vil derfor gjøre dette som en del av jobben sin. 

Videre vil også vilkårene for tilskuddet være trukket opp i tilskuddsvilkårene. Disse vilkårene 

kan man be om revisorgodkjenning for. En rapportering fra språksentrene vil også kunne brukes 

i kommunens evaluering av språkplanen. 

Det foreslås at endringene gjøres gjeldende for 2015.  

Organisering av de andre samiske språksentre 

I følge Giella.org er det 12 samiske språksentre i Norge, og disse er organisert på forskjellige 

måter, fra ordinære kommunale virksomheter til aksjeselskap.  Dette gjenspeiler også hvor 

direkte kommunene er i den daglige driften av språksentrene. 

Alta samiske språksenter,  aksjeselskap – Alta kommune minoritetseier 

Álttá siida , aksjeselskap (basis barnehagedrift) 

Árran lulesamisk senter,  Stiftelse 

Isak Saba senter - Nesseby , del av kommunal virksomhet 

Samisk språk- og kultursenter i Porsanger, kommunal stiftelse 

Samisk språksenter - Kåfjord, kommunal avdeling 

http://www.altasg.no/index.jsp?mid=1
http://altasiida.no/
http://www.arran.no/index.php?cat=60852
http://www.isaksaba.no/
http://www.porsanger.kommune.no/samisk-spraak-og-kultursenter-i-porsanger-.4488449-103580.html
http://kafjord.siden.as/index.php?cat=2862


Samisk språksenter i Ullsfjord, eid av Tromsø kommune med eget styre 

Senter for nordlige folk - Kåfjord, kommunalt eid aksjeselskap 

Storfjord språksenter, prosjekt med støtte fra Sametinget, FAK, TFK, Storfjord kommune 

Tana samiske språksenter  

Várdobáiki - Evenes , Andelslag 

Aajege - Røros , eid av  STFK, HFK og Røros kommune,  og er administrert under Sør-

Trøndelag fylkeskommune. 

Vi ser at det er ulik organisering av språksentrene, flere ar organiserte som aksjeselskaper. Vi tro 

derfor at dagens organisering av språksenteret som AS vil kunne videreføres.  

 

 

 

http://www.tromso.kommune.no/hjem.154319.no.html
http://www.senterfornordligefolk.no/forsiden.146031.no.html
http://www.spraaksenter.no/
http://sami-eg.no/
http://www.vardobaiki.no/web/
http://www.samisk.no/


 

 

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 614 

Arkivsaksnr: 2014/628-1 

Saksbehandler:  Bill Sørensen 

 

 
 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Oppvekst- og kulturutvalget 11/2014 25.03.2014 

 

Ny sentrum skole - kompenserende tiltak til Deanu sámeskuvla 

 

 

 

Rådmannens forslag til vedtak 

Den administrative arbeidsgruppen for ny sentrum skole fremlegger forslag til prioriterte tiltak 

for å sikre/styrke språket ved sameskolen innen 1. oktober. Sak om tiltakene fremlegges deretter 

for OKU og KST for sluttbehandling. 

 

 

 

 

Saksopplysninger 

Vedtaket om bygging av ny sentrum skole inneholder en bestilling til at rådmann og OKU 

vurderer kompenserende tiltak i forhold til å styrke og eventuelt sikre språkmiljøet ved Deanu 

sámeskuvla.  

 

Budsjettvedtaket i KST-sak 84/2013 lyder: 

“Punkt 5.  
Ny sentrum skole etableres ved flerbrukshallen med planlagt byggestart høsten 2014. Skolen 

skal erstatte dagens Seida skole 1-10. Tana kommune ønsker å sikre oppvekstsentrene i 

bygdene som er viktige for distriktsbosettingen i kommunen. Ungdomsskoletrinnet beholdes 

derfor i oppvekstsentrene ut kommunevalgperioden. Etableringen av ny sentrum skole skal 

realiseres på en nøktern måte slik at man sikrer skolestrukturen i Tana. 

 

Det må tas særlig hensyn for å sikre det samiske språkmiljøet på Deanu Sámeskuvla fordi 

den nye skolen blir rett i nærheten. Rådmannen bes sammen med OKU vurdere tiltak for å 

styrke og eventuelt sikre språkmiljøet ved Sameskolen. Forslag til tiltak/styrking skal legges 

frem for kommunestyret før Sentrum skole er ferdigstilt.” 



 

Den nye skolen er blitt planlagt av en administrativ arbeidsgruppe bestående av representanter 

fra Seida skole, Deanu sámeskuvla og Boftsa skole. Arbeidsgruppa er straks ferdig med sitt 

arbeid. Det er ikke avsatt egne midler til kompenserende tiltak, rådmannen tolker det slik at de 

kompenserende tiltakene finansieres innenfor den nye skolens økonomiske rammer. Rådmannen 

vil foreslå at prosjektgruppa endres slik at Boftsas representant tas ut, og erstattes av en lærer fra 

Deanu sámeskuvla. Dette vil sikre større innflytelse for sameskolen i prosjektet. 

 

Den nye arbeidsgruppen skal i tillegg til sitt opprinnelige mandat utarbeide prioriterte forslag til 

tiltak for å sikre/styrke språkmiljøet ved sameskolen. Gruppas forslag oversendes til OKU for 

behandling før det fremlegges for kommunestyret til endelig behandling. 

 

Arbeidsgruppa må være ferdig med sitt arbeid 1. oktober slik at forslagene kan behandles av 

OKU den 28. oktober og av KST den 13. november. Da vil det være god tid til å planlegge 

tiltakene før den nye skolen står ferdig vinteren 2016. Alternativt kan man fremskynde arbeidet 

til begynnelsen av mai, med behandling i OKU den 27. mai og KST den 12. juni. 

 

OKU kan selvsagt selv velge å jobbe frem politisk prioriterte tiltak i stedet for at 

administrasjonen gjør det. Rådmannen frykter at dette vil oppleves som lite inkluderende av de 

ansatte ved begge skolene, og vil derfor fraråde en slik behandlingsform. Det er heller ikke 

ønskelig med arbeidsgrupper som har både administrative og politisk valgte medlemmer, fordi 

ansvarsforholdene da blir uklare. 

 

Vurdering 

 

 

 



 

 

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 243 

Arkivsaksnr: 2013/495-5 

Saksbehandler:  Bill Sørensen 

 

 
 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Oppvekst- og kulturutvalget 12/2014 25.03.2014 

 

Søknad om forlenget frist til innrapportering av prosjektet "fagbegreper" 

 

Vedlegg 

1 Søknad om forlenget frist til innrapportering av prosjektet "fagbegreper" 

 

 

Rådmannens forslag til vedtak 

OKU gir Giellavealugu mánáidgárdi utsettelse på frist for utbetalingsanmodning og rapport for 

prosjektet “Fagbegreper” til 01.04.2014. Tilskuddet bevilget i 2013 dekkes over konto 

2560801950. 

 

 

 

 

Saksopplysninger 

 Giellavealugu mánáidgárdi søker om å få forlenget fristen for utbetaling og innlevering av 

rapport for prosjektet “Fagbegreper”. De ble bevilget kr. 25.000 til prosjektet, og i hht 

retningslinjene så skal utbetalingsanmodning med dokumentasjon leveres innen 31.12 i 

søknadsåret. 

Giellavealugu mánáidgárdi skriver i sin søknad “Giellavealgu har i vintersesongen hatt et stort 

sykefravær, og det har forårsaket til at fristen for innrapportering av prosjektet "fagbegreper" har 

uteblitt. Giellavealgu søker derfor om forlenget frist, og det hadde vært ønskelig om fristen ble 

forlenget til 01.04.2014” 

 

Erfaring viser at det er ikke alle søkere som klarer å innrette seg etter denne fristen, og de 

kommer med utbetalingsanmodning etter fristen. Vi har hatt satt de uavhentede midlene på en 

disposisjon/balansekonto for å kunne møte denne utfordringen. 



Vurdering 

 

 

 



Giellavealgu Månåidgårdi

Måskevårregeaidnu 5

9845 Deatnu

Deanu Gielda

Informasjons- og serviceavdelingen

9845 Deatnu 24.02.2014

S knad om forlen et frist til innra orterin av ros'ektet "fa be re er".

Tana kommune ved Oppvekst- og kulturutvalget har tildelt Giellavealgu månåidgårdi kr 25.000.- til

prosjektmidler i forbindelse med arbeidet med "Fagbegreper i barnehagen" ( 2013/495).

Giellavealgu har i vintersesongen hatt et stort sykefravær, og det har forårsaket til at fristen for

innrapportering av prosektet "fagbegreper" har uteblitt. Giellavealgu søker derfor om forlenget frist,

og det hadde vært ønskelig om fristen ble forlenget til 01.04.2014.

Mvh

Nadja Smelror ( Barnehage styrer)

CL--/

Ellen Kristina Saba ( Styremedlem, kontormedarbeider)

Giellavealgu månaidgårdi
Såmi båikegottiid guovddM

Samiskbygdesenter
- org.nr. 989 993 275
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: L32 

Arkivsaksnr: 2012/847-83 

Saksbehandler:  Lars Smeland 

 

 
 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Oppvekst- og kulturutvalget 13/2014 25.03.2014 

 

Valg av adressenavn til småveier i Tana kommune 

Vedlegg 

1 Navneforslag på Båteng Bygdeveg 

2 Tana norskfinsk forening. Tana 

kommune navnesak 

3 Forslag til veinavn i Holmesundområdet 

 

Rådmannens forslag til vedtak 

Tana kommune vil at følgende navn skal bli offisielle adressenavn for de angitte 

veistrekningene og hytteområdene i Tana kommune: 

 

Område/ strekning Forslag Begrunnelse   

Deanodat/ Vestertana 

  Šuoššjohka 

 

 

To hyttefelt (Veistasjonen 

og Øverland, gnr. 21/15) Šuoššjohka hyttefelt 

Navnet Šuoššjohka brukes som 

fellesbetegnelse for hytteområdene her.  

Fra FV 98 - fiskemottaket Suoššjohgeaidnu 

Området omtales som Šuoššjohka på 

folkemunne. Den eneste veien i området.  

Leaibbos 

  

Fra FV 98 - øverste hus Leaibbosgeaidnu 

Leaibbos er et eksisterende navn i området. 

Veien fører til Leaibbos.  

Fra FV 98 til Vestertana 

kapell og videre til 

Hjørdis og Terje Pedersen 

Rihtágeaidnu 

 Foreslått av bygdelaget 

Gárgogeahčči 

  

Fra FV 98 - internatet Gárgogeahčegeaidnu 

Gárgogeahčči er navnet på stedet veien fører 

til (foreslått av bygdelaget) 



Gohppi/ Torhop 

  

Fra FV 98 - Torhop kai Børresen veien 

Kristian Børresen anla veien like etter 

krigen (foreslått av bygdelaget) 

Fra FV 98 - Auskar Ávskárluodda 

Ávskár er et eksisterende navn i området. 

Veien fører til Ávskár. 

Forslag om navn til vei:  

Fra FV 98 v/ grendehuset 

til boligene Urravárluodda 

Veien fortsetter i en sti til Urravárri/ 

Vardefjell. Det gjennomføres høring med 

bygdelaget.  

   Ráttovuotna/ Smalfjord 

  

Smalfjord hyttefelt   Smalfjord hyttefelt   

Eksisterende navn, i tråd med forslagene for 

de andre regulerte hyttefeltene i kommunen. 

Fra FV 98 - Smalfjord kai 

og videre utover til 

hyttene langs sjøen Smalfjordveien Eksisterende stedsnavn i området 

Hyttene på sørsida av 

Smalfjordvann Sørliveien 

Sørli er navnet på gården i enden av denne 

veien. 

Bonjákas/ Bonakas 

  

Fra FV 281 - skytebanen Roveien 

Navn på gården i enden av veien. Navnet 

brukes lokalt (foreslått av bygdelaget) 

Fra FV 281 - Tanaelva Kuja 

”Kuja” beskriver en allé/ vei med trær på hver 

side (bjørkeallé). Kvensk navn – viktig å 

synliggjøre denne arven. 

Landbruksskoleområdet Birkelund 

Gammelt navn på området, som finnes på 

kart fra 1903. Brukes som gårdsnavn i dag. 

Nevnt i testamentet fra Schanches minne. 

Fra FV 281 til Alggašvárri Rasjokveien 

Rasjok er et gammelt navn i området. 

Brukes lokalt. 

Bokcá/ Boftsa 

  Veien fra FV 98 til 

Tanaelva Holmeveien 

Veien fører til elvebredden vis à vis 

Norskholmen. 

Lærerboligene Skolemo 

Området har vært bosted for lærere ved 

Boftsa skole i lang tid 

Golggotjohka/ Gulbojok 

  Jordbruksveien mot 

Abborstua Abborvannsveien Leder til Abborvann, eksisterende stedsnavn 

Felt for spredt bolig-

bygging i Gulbojok 

(”Flyplassen”) Flyplassveien 

Flyplassen brukes om området i dag og både 

bygdelaget og beboerne ønsker at dette 

navnet skal benyttes. 

Suolovárri/ Holmfjell 

  Veien til gartneriet og 

videre mot 

Gulbojokmyrene 

Gartneriveien 

 

Veien går forbi gartneriet, som er merket 

med veivisningsskilt ved FV 98. 

Máskejohka/ Masjok 

  Veien fra FV 98 og opp 

Masjokdalen  Masjokdalen 

Eksisterende navn på dalen, tilsvarer 

Luftjokdalen (vedtatt adressenavn). 

Veien fra FV 98 til 

Nordnes Nordnes Eksisterende navn på området. 

Veien fra FV 98 til 

bygdehuset Masjokmoen Eksisterende navn i området.  

Sieiddá/ Vestre Seida 

  



 

Seidalinken Knyttes til linken på toppen av fjellet. 

 

 

Tana bru 

  Nytt industriområde på 

Sieiddáguolbanat (ca 500 

m nord for eksisterende 

bebyggelse ved Tana bru) 

Lavmoen 

 

Navnet henspiller på de rike 

lavforekomstene, og har en samisk parallell 

i Jeagilguolbba, som er vedtatt som navn på 

veien til PU-boligene i enden av Ringveien. 

Nytt boligområde på 

Sieiddáguolbanat (rett 

nord for flerbrukssenteret) Čorroguolbba 

Čoru = kolle. Henspiller på de mange 

kollene/ høydedragene på sletta/. 

Veien til grusbanen v/ 

veterinær og Ságat 

Heanderat-Hánsa 

geaidnu 

Samisk navn på Hans J. Henriksen som har 

fått kongens fortjenstmedalje i gull for sin 

innsats. Var med på å starte avisa Ságat. 

Sieiddá/ Seida 

  Veien til de tre boligene 

rett nord for ASVO Kollstrømjorda Eksisterende navn i området  

Hárrejohka/ Harrelv 

  

Fra FV 890 til Harrevann Harrelvdalen 

Eksisterende navn i området. Bruk av 

endelsen –dal istedenfor –vei. 

Skuvgi/ Birkestrand 

  Fra FV 890 til det gamle 

fergestedet Fergemælen 

Dette navnet har vært brukt lokalt  

Suoidnesuolu/ 

Høyholmen 

  Fra FV 890 til snuplassen 

på Høyholmen 

Høyholmveien 

 

Dette navnet er i daglig bruk (Lavonjarg Vel 

og Birkestrand bygdelag) 

Juovlavuotna/ 

Austertana 

  

Fylkesvei 282 (Fra FV 

890 – kvartsittbruddet) Kvartsittveien 

Veien leder til kvartsittbruddet. Henger godt 

sammen med Kvartsveien, som er navnet på 

veien til boligfeltet.  

Fra FV 282 forbi 

Austertana skole til 

”Gamleveien” Gamleveien Veien leder til gamleveien 

Nær Tana bru 

  Boligene på elvesida av 

E6 Tana bru - Gassanjárga Guoikamielli  

Henspiller på nærheten til Seidastryket 

(Sieiddáguoika) 

Stoalpoluohkká/ 

Stolpebakken 

  Fra E6 til bebyggelsen i 

Stoalpoluohkká/ 

Stolpebakken  Stolpebakken  

Gammelt navn i området. Det norske navnet 

er mest utbredt, selv om eldre samisktalende 

kun kjenner det samiske navnet. 

Hedeguohppi 

  Fra E6 til bebyggelsen i 

Hedeguohppi Hedeguohppi 

Hedeguohppi er det eksisterende 

stedsnavnet i området.  

Árbánanjohka/ 

Holmesund 

  Fra E6 til Tanaelva og 

Leaibenjárga  Leaibenjárga  Eksisterende navn i området 

Felt for spredt utbygging i Roavvegeaidnu  



Holmesund   

Roavvi er bakken bak husene i området, 

som lysløypa fører til. 

Buolbmátjávri/ 

Polmakvann 

  Fra FV 895 til 

Polmakvann Polmakvannveien 

Eksisterende stedsnavn. Foreslått av 

bygdelaget. 

Fanasgieddi/ Båteng 

  

Veien gjennom bygda på 

elvesida av E6 Giligeaidnu 

Enkelt navn som har vært i bruk lokalt. 

Unødvendig å bruke stedsangivelsen 

Fanasgietti i tillegg, slik bygdelaget foreslo. 

Áitejohka  

  

Áitejohka hyttefelt Áitejohka hyttefelt 

Eksisterende stedsnavn i området. I tråd 

med forslagene for de andre regulerte 

hyttefeltene i kommunen. 

Lákšjohka  

  

Lákšjohka hyttefelt Lákšjohka hyttefelt 

Eksisterende stedsnavn i området. I tråd 

med forslagene for de andre regulerte 

hyttefeltene i kommunen. 

Sirbmá 

  Veien forbi skolen/ 

grendehuset til Karen 

Marit Saras hus og til 

fotballbanen. Skuvlaluohkká 

Eksisterende navn på veien brukt lokalt. 

Henger godt sammen med navnet 

Skuvlageaidnu, som er vedtatt som navn på 

veien fra E6 forbi skolen. 

Forslag: Doaresluohkká 

(navnet må endres – ny 

vurdering må til) 

Luohkká 

 

Det vedtatte navnet Doaresluohkká har ikke 

fått aksept lokalt. Veien har vært kalt 

Luohkká og Bakken. Høring med 

bygdelaget før det reises navnesak. 

Roavvegieddi 

  

Veien fra E6 til 

Samelandsbrua  Roavvegorretak 

Henspiller på vintervei over isen fra Utsjok 

og knytter godt an til historien til stedet. Gir 

variasjon i navnsettingen. Bruk av ”-

gorretak”, som er den lokale dialekten, 

framfor rettskrivningsnormen ”-gorrehat”. 

Borssejohka  

  

Borssejohka hyttefelt Borssejohka hyttefelt 

Eksisterende stedsnavn i området. I tråd 

med forslagene for de andre regulerte 

hyttefeltene i kommunen. 

Leavvajohka/ Levajok 

  

Levajokmunningen 

hyttefelt 

Levajokmunningen 

hyttefelt 

Eksisterende stedsnavn i området. I tråd 

med forslagene for de andre regulerte 

hyttefeltene i kommunen. 

Veien til Levajok fjellstue Ivar Hauges vei 

Ivar Hauge var identisk med Levajok 

fjellstue.  

 

Navnene oversendes de aktuelle stedsnavntjenestene for å få avklart om det er nødvendig 

å reise navnesak etter Lov om stadnamn. Samtidig ber kommunen om tilråding av 

skrivemåten av navnene. 
 

 

 



Saksopplysninger 

Oppvekst og kulturutvalget (OKU) skal i denne saken velge navn på de 49 småveiene i 

kommunen som fortsatt mangler navn, for å starte prosessen med å gjøre navnene til offisielle 

adressenavn. 

 

Bakgrunn 

Tana kommune jobber med å gå over fra matrikkeladresser til veiadresser. 

Miljøverndepartementet forutsetter at matrikkelnummer går ut, og at veiadresseformen blir 

innført som en felles adresseform for hele landet (Ot.prp. 70 (2004-2005) Om lov om 

eiendomsregistrering). Statens Kartverk har på bakgrunn av dette utviklet et strategidokument 

som tar sikte på at veiadresser skal være på plass over hele landet innen 2015. 
 

Det er matrikkelforskriften § 51 som gir kommunen hjemmel til å fastsette adressenavn: 

”Kommunen skal tildele alle gater, veger, stier, plasser og områder som blir brukt til offisiell 

adressering, et navn som er entydig innenfor kommunen. Skrivemåten fastsettes etter reglene i 

lov 18. mai 1990 nr. 11 om stadnamn.” 
 

Kriterier for valg av veinavn 

Den 12.02.2009 vedtok kommunestyret følgende kriterier for fastsetting av veinavn: 

a) Det fastsettes kun ett navn på alle veier i kommunen. Navneformen skal være på ett av de 

språkene som nyttes i området. 

b) Som hovedregel bør eksisterende navn i området, eller en variant av dette navnet, benyttes. 

c) Dersom det ikke finnes eksisterende navn som kan benyttes, bør veier få navn etter 

landskapsformer/-elementer, naturfenomener, planter eller dyr i området. 

d) Der en eksisterende bedrift, institusjon, funksjon eller lignende langs veien utgjør et 

begrep på folkemunne, kan navnet på veien/ stedet henspille på denne funksjonen, (for 

eksempel Skuvlageaidnu/ Skoleveien). 

e) Steder/ veier bør kun få navn etter personer der det er hevet over enhver tvil at 

vedkommende har gjort en innsats som fortjener en slik heder. 

f) Steder/ veier kan ikke få navn etter nålevende personer. 

g)Der det er mulig bør det velges navn som ikke har ”geaidnu” eller ”vei” i navnet, for å 

skape variasjon i navnsettingen. ” 

 

Kort om prosessen 

Administrasjonen har i 2 omganger sendt brev til bygdelag og andre lag/ organisasjoner i 

kommunen og bedt om innspill til navn på de aktuelle veiene. I forbindelse med den siste 

høringsrunden, desember 2013 – januar 2014, tok administrasjonen initiativ til flere 

medieoppslag i lokalavisene, som resulterte i oppslag både i Finnmarkssendinga og Sámi radio. 

I tillegg ringte saksbehandler leder av alle de bygdelagene som ikke hadde avgitt uttalelse den 

siste uka i januar, før fristen gikk ut 31.januar. På bakgrunn av dette har det kommet inn mange 

navneforslag, og det har vært omfattende diskusjoner i mange bygder. 

 

Det er kommet forslag om å gi navn til en veistubb i Skipagurraveien (boligfeltet). Forslaget er 

Hofsethsletta. Administrasjonen mener den boligen som ligger i enden av denne veistubben, må 

få adresse fra Skipagurraveien, og ikke et eget veinavn. I forbindelse med en renummerering, vil 

den aktuelle boligen kunne tildeles et eget nummer, og ikke bokstavkode. 

Vurdering 

Rådmannen har foretatt en vurdering av navneforslagene som er kommet inn og har forsøkt å 

følge forslagene som er kommet inn, spesielt fra bygdelagene. For å få en helhetlig navnsetting, 

og navn med god stedstilknytning, har det vært nødvendig å komme med noen helt nye forslag. 

Rådmannen anbefaler innstillingen.  



 

VEDLEGG 1: 

FORSLAG TIL NAVN PÅ SMÅVEIENE I TANA KOMMUNE 

Forslagene i tabellen nedenfor er en fullstendig oversikt over de navneforslagene som er 

kommet inn gjennom høringer med lag og organisasjoner i kommunen: I forbindelse med 

forrige navnerunde, som resulterte i at det ble vedtatt 23 veinavn i februar 2012,  høringen i 

2012-2013, og den siste høringen gjennomført i perioden 5.desember 2013 – 31.januar 2014. 

Det er også kommet inn navneforslag etter at fristen gikk ut. Det siste forslaget kom inn 

17.03.2014. Alle forslagene er tatt med i oversikten.  

 

Område/ strekning Forslag Begrunnelse   

Deanodat/ Vestertana 

  Šuoššjohka 

 

 

To hyttefelt (Veistasjonen 

og Øverland, gnr. 21/15) Ingen forslag   

Fra FV 98 - fiskemottaket Suoššjohkgeaidnu Ingen begrunnelse (foreslått av bygdelaget) 

Leaibbos 

  Fra FV 98 - øverste hus Leaibbosgeaidnu Ingen begrunnelse (foreslått av bygdelaget) 

Fra FV 98 til Vestertana 

kapell og videre til 

Hjørdis og Terje Pedersen 

Rihtágeaidnu 

 Ingen begrunnelse (foreslått av bygdelaget) 

 

Girkugeaidnu Eget navn på veien til kapellet 

Gárgogeahčči 

  Fra FV 98 - internatet Gárgogeahčegeaidnu Ingen begrunnelse (foreslått av bygdelaget) 

Gohppi/ Torhop 

  

Fra FV 98 - Torhop kai Børresen veien 

Kristian Børresen anla veien like etter 

krigen (foreslått av bygdelaget) 

Fra FV 98 - Auskar Ávskárluodda Ingen begrunnelse (foreslått av bygdelaget) 

Forslag: Fra FV 98 v/ 

grendehuset til boligene Piera geaidnu Ingen begrunnelse 

Ráttovuotna/ Smalfjord 

  Smalfjord hyttefelt   Leif Johnsens vei Eide og drev Rustefjelbma gjestgiveri 

Fra FV 98 - Smalfjord kai Riddu Samisk navn som betyr bukt med strand 

 

Ambles plass Eide og drev kai og butikk i Smalfjord 

Fra Smalfjord kai og 

utover langs fjorden til 

hytter Nillaveien 

Veien ble utbedret og lagt om av Nilla 

Guttorm fra Masjok til å bli kjørbar med 

biler på slutten av 1980 tallet. Han tok store 

deler av kostnadene og arbeidet alene. 

Hyttene på sørsida av 

Smalfjordvann Sørliveien 

Sørli er navnet på gården i enden av denne 

veien. 

Bonjákas/ Bonakas 

  

Fra FV 281 - skytebanen Rovegen 

Navn på gården i enden av veien. Navnet 

brukes lokalt (foreslått av bygdelaget) 

 

Bitisletta Etter Nils Evald Biti. 

Fra FV 281 - Tanaelva Kuja 

Eksisterende navn. Brukes lokalt (foreslått 

av bygdelaget) 

 

Gujá 

Navnet er godt kjent blant folk som er 

oppvokst i Bonakas i alderen 60 år og 

oppover, og navnet er i bruk. Korrigering fra 

Kuja til den samiske skrivemåten, Gujá. 



  

 

Landbruksskoleområdet Birkelund 

Gammelt navn på området, som finnes på 

kart fra 1903. Brukes i dag som 

gårdsnavn. Også nevnt i testamentet fra 

Schanches minne. 

 

Rektor Ryans vei Rektor på landbruksskolen på 60-tallet 

 

Landbruksskoleveien Ingen begrunnelse 

Fra FV 281 til Alggašvárri Rasjokveien Rasjok er et gammelt navn i området. 

 

Alggašvárgoivvohat 

Alggašvárri er stedet veien leder til. 

”Goivvohat” er: ”Sted hvor noen har gravet 

eller grøftet, vei (i bakke) som er stelt på 

ved utgraving. Dekkende om veien. Viktig å 

få variasjon i navnene og ikke bare bruke 

tilleggene ”-vei/-geaidnu”, I tråd med 

retningslinjene vedtatt av KST. 

 

Linkveien Nord Ingen begrunnelse 

Bokcá/ Boftsa 

  Veien fra FV 98 til 

Tanaelva Holmeveien 

Veien fører til elvebredden vis à vis 

Norskholmen. 

Lærerboligene Skolemo 

Området har vært bosted for lærere ved 

Boftsa skole i lang tid 

Golggotjohka/ Gulbojok 

  Jordbruksveien mot 

Abborstua Abborvannsveien Ingen begrunnelse (foreslått av bygdelaget) 

 

Abborstuveien Ingen begrunnelse 

 

Abborveien Ingen begrunnelse 

 

Schrøens vei Ingen begrunnelse 

Felt for spredt 

boligbygging i Gulbojok 

(”Flyplassen”) Golggotjohguolbba  Navn på sletta langs Golggotjohka. 

 Flyplassveien Ingen begrunnelse (foreslått av bygdelaget) 

 

Flyplassen 

Navn som har vært brukt om området siden 

2.verdenskrig 

 Marie Elise Kollstrøms 

vei Jordmor som hjalp fattige kvinner i området. 

Suolovárri/ Holmfjell 

  Veien til gartneriet og 

videre mot 

Gulbojokmyrene 

Gartneriveien 

 Ingen begrunnelse (foreslått av bygdelaget) 

 

Blomsterveien Ingen begrunnelse 

 

Blomsterstien Ingen begrunnelse 

 

Karl Johans vei Ingen begrunnelse 

 

Signe Rødlisstien Ingen begrunnelse 

Máskejohka/ Masjok 

  Veien fra FV 98 og opp 

Masjokdalen  Masjokdalen Ingen begrunnelse (foreslått av bygdelaget) 

 

Halvdan Skjærviksvei Drev butikk her fra 1935. Hytte i Masjok. 

Veien fra FV 98 til 

Nordnes Nordnes 

Ingen begrunnelse (foreslått av bygdelaget 

etter høring i bygda) 

Veien fra FV 98 til Masjokmoen Ingen begrunnelse (foreslått av bygdelaget 



bygdehuset etter høring i bygda) 

Forslag: Veien fra 

Masjokdalen - 

Gulbojokmyra Gulbojokmyra 

Ingen begrunnelse (foreslått av bygdelaget 

etter høring i bygda) 

Sieiddá/ Vestre Seida 

  

Veien til Linken Mohkeveaigeaidnu  

Henspiller på nærheten til elva 

Mohkeveaijohka 

 

Liaveien Brukes til en viss grad lokalt 

 

Seidalinken Knyttes til linken på toppen av fjellet. 

 

Linkveien Knyttes til linken på toppen av fjellet. 

 

Vierasaiveien 

Veien går gjennom området 

Vierasai/Veresai. 

Tana bru 

  Nytt industriområde på 

Sieiddáguolbanat (ca 500 

m nord for eksisterende 

bebyggelse ved Tana bru) 

 

Čorroguolbba Slette der det er mange koller 

 

Lemmenjordet 

Barn ved Tana bru kalte området ved 

grusbanen/fotballbanen for Lemmenjordet 

på 70- og 80-tallet.  

Ny vei: Nytt boligområde 

på Sieiddáguolbanat (rett 

nord for flerbrukssenteret, 

Tana bru) Ingen forslag 

 

Veien til grusbanen v/ 

veterinær og Ságat 

Heanderat-Hánsa 

geaidnu 

Samisk navn på Hans J. Henriksen som har 

fått kongens fortjenstmedalje i gull for sin 

innsats. Var med på å starte avisa Ságat. 

 

Lemmenjordet 

På 70- og 80-tallet kalte barn ved Tana bru, 

området for lemmenjordet. 

Sieiddá/ Seida 

  Veien inn til ASVO og 

Leif Persen Asvoveien Ingen begrunnelse 

Veien til de tre boligene 

rett nord for ASVO Kollstrømjorda 

Eksisterende navn i området (foreslått av 

bygdelaget) 

Hárrejohka/ Harrelv 

  

Fra FV 890 til Harrevann Isaks vei 

Isak Ballari var den som tok iniativ til å 

bygge veien 

 

Harrevannsveien Ingen begrunnelse 

 

Harrelvdalen Ingen begrunnelse 

Skuvgi/ Birkestrand 

  Fra FV 890 til det gamle 

fergestedet Gamle fergevei 

 

Ingen begrunnelse 

 

Fergemælen 

Dette navnet som har vært brukt lokalt 

(foreslått av bygdelaget) 

 

Fergeleiet Ingen begrunnelse 

 

Knut Paulsens vei Knut Paulsen var fergemann fram til 1975 

Suoidnesuolu/ 

Høyholmen 

  Fra FV 890 til snuplassen 

på Høyholmen 

Høyholmveien 

 

Det navnet er i daglig bruk (Lavonjarg Vel 

og Birkestrand bygdelag) 



 

Høyholmen Ingen begrunnelse 

Juovlavuotna/ 

Austertana 

  Fylkesvei 282 (Fra FV 

890 – kvartsittbruddet) 

Giemasveien  

 Ingen begrunnelse 

 

Bruddstien/Bruddveien Veien leder til bruddet 

 

Cammajohkveien Ingen begrunnelse 

 

Cammajohkgeaidnu Ingen begrunnelse 

 

Morsoveien Ingen begrunnelse 

 

Gerisgoppe Stedsnavn i området 

 

Storrageddi Stedsnavn i området 

 

Rødberget Ingen begrunnelse 

 

Gamlehjemveien Ingen begrunnelse (foreslått av bygdelaget) 

 

Leirpollskogen vei Ingen begrunnelse 

Fra FV 282 forbi 

Austertana skole til 

”Gamleveien” Skoleveien Ingen begrunnelse 

 

O.T.Henriksens vei Etter han som hadde butikk der før. 

 

Hennystien/Hennyveien Ingen begrunnelse 

 

Breivikveien Ingen begrunnelse 

 

Gamleveien Ingen begrunnelse 

 

Lyders gate 

Muntlig formidlet historie til saksbehandler 

om en konflikt knyttet til brøyting, som 

resulterte i at veien fikk navn etter personen 

som bodde i veien og ville ha kommunal 

brøyting. 

 

Barnehageveien Ingen begrunnelse (foreslått av bygdelaget) 

 

Olav Henriksens vei Ingen begrunnelse 

Nær Tana bru 

  Boligene på elvesida av 

E6 Tana bru - Gassanjárga Sieiddáguoika  

Henspiller på nærheten til elvestryket 

Sieiddáguoika 

 

Fossebakken 

Eksisterende navn som brukes både på øst 

og vestsida av elva. 

Stoalpoluohkká/ 

Stolpebakken 

  Fra E6 til bebyggelsen i 

Stoalpoluohkká/ 

Stolpebakken ved Hermod 

Biti Stoalpoluohkká  

Gammelt navn i området. Brukes aktivt av 

samisktalende i dag. Eldre personer kjenner 

kun det samiske navnet på området.  

 

Stolpebakken 

Gammelt navn i området. Brukes aktivt også 

i dag. 

Skiippagurra 

  Veistubb i 

Skipagurraveien 

(boligfeltet) Hofsethsletta 

Tidligere vegsjef Hofseth hadde hytte på 

eiendommen i enden av veistubben 

Hedeguohppi 

  Fra E6 til bebyggelsen i 

Hedeguohppi Ingen forslag 

 Árbánanjohka/ 

  



Holmesund 

Fra E6 til Tanaelva og 

Leaibenjárga  Leaibenjárga  

Ingen begrunnelse (foreslått av bygdelaget 

etter drøfting på facebook og 

underskriftskampanje i bygda) 

 

Oldernes Eksisterende navn i området 

 

Leaibenjárga/ 

Holmesund 

Underskriftskampanje blant innbyggerne. 

Mulig at dette referer til ønske om et gult 

veivisningsskilt med både samisk og norsk 

navn 

Felt for spredt utbygging i 

Holmesund v/Viktor 

Trosten 

Árbánatjohka  

 Stedsnavn i området.  

 

Loddevárgeaidnu 

Loddevàrri er det store fjellet bak husene, 

og veien går opp til Loddevàrri 

 

Roavvegeaidnu 

Roavvi er bakken bak husene i området, 

som lysløypa fører til. (foreslått av 

bygdelaget etter drøfting på facebook og 

underskriftskampanje i bygda) 

 

Isaac Trosten geaidnu 

Isaac Trosten var den første som bosatte seg 

ved Arbananjohka. Bygde Polmak kirke 

sammen med daværende Lensmann. Dyktig 

håndverker og smed.  

Buolbmátjávri/ 

Polmakvann 

  

Fra FV 895 til 

Polmakvann 

*De første 3- 400 m:  

Ovlla Piera geaidnu 

 

*Resten av veien: 

Buolbmátjohgeaidnu  

Ole Per Utsi (Ovlla Piera)  var den som 

startet byggingen av veien, til boplassen sin 

ca 150 m fra hovedveien. Viktig person i 

gamle Polmak kommune. Uproblematisk å 

skifte navn på vei underveis. 

 

Antilasseveien Ingen begrunnelse 

 

Polmakvannveien Ingen begrunnelse (foreslått av bygdelaget) 

Fanasgieddi/ Båteng 

  Veien gjennom bygda på 

elvesida av E6 Giligeaidnu  Ingen begrunnelse 

 

Bygdeveien Ingen begrunnelse 

 

Báikkigeaidnu 

”Gili” brukes mest i vest-fylket, mens 

”Báiki” brukes i Båteng.  

 

Fanasgietti giligeaidnu Ingen begrunnelse (foreslått av bygdelaget) 

 

Nils H Johnsens veg 

Kom med ideen om en bygdevei og avsto en 

del grunn til denne veien. 

 

Vierca geaidnu Lang historie (se vedlegg) 

Áitejohka  

  Áitejohka hyttefelt Ingen forslag 

 Lákšjohka  

  Lákšjohka hyttefelt Ingen forslag 

 Sirbmá 

  Veien forbi skolen/ 

grendehuset til Karen 

Marit Saras hus og til 

fotballbanen. Roavveluohkká  Tidlig forslag fra 1985 



 

Roavveluodda Veien fører til Roavveluohkà og omegn 

 

Lyngveien  

Veien forbi skolen ble første gang anlagt til 

eiendommen Lyngsbakken. 

 

Bjørk 

Navn på en av boligeiendommene langs 

veien 

 

Skuvlaluohkka 

Bygdelaget mener veien alltid har hett 

Skuvlaluohkka eller Roavvi. 

 

Roavvi 

Bygdelaget mener veien alltid har hett 

Skuvlaluohkka eller Roavvi. 

Forslag: Doaresluohkká 

(navnet må endres – ny 

vurdering må til) 

Luohkká 

Bakken 

Bygdelaget har aldri hørt navnet i 

Bruk. Bakken er ikke Doarrás- på tvers av 

noe, men kommer ned dalføret til 

Gurrajohka. Veien har vært kalt Luohkká og 

Bakken. 

Roavvegieddi 

  

Veien fra E6 til 

Samelandsbrua  Roavvegorrehat 

Før Samelandsbrua ble bygd i 1993 var det 

vintervei over isen fra Utsjok. I følge 

Konrad Nilsens ordbok er Gorrehat: “sted 

hvor man kjører eller går op på land fra 

vintervei på is.” Knytter til historien til 

stedet og gir variasjon i navnsettinge ved 

ikke bare å bruke tilleggene ”-vei/-geaidnu”. 

I tråd med retningslinjene vedtatt av KST. 

 

Samelandsvei Ingen begrunnelse 

Borssejohka  

  

Borssejohka hyttefelt Bjørkelia 

Ingen begrunnelse  

(Eksisterende veinavn: Kan ikke velges) 

Leavvajohka/ Levajok 

  Levajokmunningen 

hyttefelt Sommerleira 

 

Ingen begrunnelse 

 

Steinrøysa Rullstein i området 

Veien til Levajok fjellstue Ivar Hauges vei 

Ivar Hauge var viktig for utviklingen i 

Levajok, og satte stedet på kartet.  

 Ivar Haugesvei 

Identisk med Levajok fjellstue (eide og drev 

den) 

 

 

 

 



Terje Johnsen Telfnr; 789 28848
Fanasgiecldi —Båteng Mobtlf; 95 47 0114

9845 Deatnu —Tana Båteng, 07.03.2014

Tana Kommune
Rådhuset
9845 Deatnu —Tana Telfnr; 464 00200
Merket; LarsSmeland.

Navneforslag på Båteng Bygdeveg.

Jeg har følgende navneforslag på Båteng bygdeveg; Vierca geaidnu / Vær- veien.

I gamle dager var det nesten bare født gutter i Båteng bygda / familene og av den grunn var
disse guttene/ ungdommene i oppveksten på rek / søk - / leting etter jenter i ungdoms tida.
Dette var mye før mobiltelefonens og SMS meldingas tid.

Det var en gang en gårdbruker i bygda i 60/70 tallet reiste på sommerferie til nord Sverige
med bil med hele familien. Han hadde sauer på gården og dertil nødvendig stor-vær som

skulle gjøre jobben sin i begynnelsen av desember måned. Gårdbrukeren hadde ordnet med
en budeie/ ferievikar som skulle passe på gården og spesielt stor-væren for den var tjoret
fast med taug som var festet i et jernspett, som måtte med jevne mellomrom flyttes
ettersom den hadde beitet rundt jernstanga.

Det var en bygdas ungdom som sjølsagt hadde fått nyss om at det var kommet en ung søt og
"saftig" budeie til denne gården i bygda. Gjesten til budeiea hadde flere ganger vært
å flyttet på jernstanga slik at stor-væren fikk beite i frisk gress og væren hadde tydeligvis
blitt "venn" med budeias medhjelper, for plutselig en tidlig morgen —noen timer etter at
budeias "dreng" var kommet hjem dukket naboens stor-vær hjem til drengens foreldre hjem
til stor oppstyr hjemme hos drengen, for mora til drengen kjente stor-væren på utseende -
om hvem sin vær som var kommet hjem til dem. Hoved spørsmålet var den gang, hvorfor

var denne væren kommet til dem??

Både budeias medhjelper (drengen) og stor-væren hadde brukt den nye bygdevegen som

ferdselsåre for de nødvendige gjøremålene.

Etter en tid kom forklaringa opp i dagen, for i mellomtida hadde praten gått på bygda om

hvem som var ferievikar/ budeie på den aktuelle gården hvor stor-væren var
hjemmehørende til.

Derfor foreslår jeg ; "Virca- geaidnu / Vær-veien" på vår bygde veg.

Jeg håper at navneforslaget faller i god jord —bokstalig talt.

M e ig hilsen

e e en



á



TANA NORSK-FINSK FORENING 
                v/leder Anne-Lise Harjo Akerhei

   
Masjokdalen, 9845 Tana 1103-2014

Tana kommune

9845   Tana

 AD NYE VEINAVN OG ANDRE  NAVNEENDRINGER I TANA                                                                                                                                                                                               

Uttalelsesfrist 150314     Vår uttalelse:

Vi erfarer at kommunen nå er i ferd med å registrere nye veinavn, og også endrer bygdas  
innarbeidde steds- og andre plass-navn som er, og har vært i bruk gjennom uminnelige tider. Vi har 
ikke full oversikt over alle nye navneforslag- og endinger, men det høres at flere kjente 
steds/plassnavn med norsk eller finsk/kvensk benevnelse, i  nyere tid (de siste 10-30 år), er omgjort 
til kun samisk. Ved å studere nyere kart over våre bygder, finner vi at samiske navn er kommet der 
det var norske eller finske navn.  Eksempelvis er ”nes” på norsk eller på finsk/kvensk ” niemi”, er 
endret til njarga (samisk). Likedan er elv eller joki,  endret til johka, som er samisk. 

 Vår forening har diskutert saken, senest på  siste styremøte 26.02.14, og følgende vedtak ble fattet:                                                                                                            
Der hvor steds/vei/gatenavn i nyere tid er endret til samiske navn, kreves at disse får tilbake sitt 
opprinnelige navn, og i de såkalt norske/finske/kvenske bygder, får beholde de opprinnelige, kjente 
navn som er i daglig bruk. I alle fall bør bygdene  få ha  navnet på alle 3-tre språk.                                                                                       
Det vil ellers skape forvirring, harme og sinne blant innbyggerne, der kjente veinavn endres, 
tilreisende og turister kjenner seg ikke igjen, eller finner ikke frem. For øvrig kreves at de gamle 
innarbeidde navn, uansett språk bibeholdes, da disse gjennom tiders bruk er allment kjent og i bruk 
blant befolkningen, så vel i Tana som andre steder.  Eksempelvis Masjok, Luftjok, Austertana, 
Holmfjell, Seida m.fl. 

Vi er kjent med at ”sterke krefter” i kommunen ønsker å endre navn  på våre bygder, steder, elver m 
fl til kun samisk, og muligens  tenker å tre dette over hodene på befolkningen.  Dette vil være et 
overgrep overfor bygdene, og kan resultere i strid, protestaksjoner og lignende, noe vi har sett 
eksempler på andre steder. Dette ønsker ikke  vår forening skal skje i Tana.  Når en så vidt alvorlig sak 
som dette er på trappene, burde  saken i det minste sendes ut på høring og til uttalelse, og en 
folkeavstemming avholdes der navn endres fra det kjente/opprinnelige til samisk eller annet, slik at 
kommunens innbyggere kan få anledning til å komme med syn på sak, og/eller får være med å 
bestemme.

 At man nå ønsker å få gate-og  veinavn,  husnumre, eiendomsnumre m.v.i kommunen, slik at alle 
kan få nøyaktige adresser, finner man betimelig og nødvendig, men også disse navn må innbyggerne 
få være med å uttale seg om. Og spesielt siden vi bor i en erklært trespråklig kommune.  



Det er å håpe at Tana kommunes ansvarlige i saken, tar vår henstilling og vårt krav ad notam, og ikke 
ignorerer allmennhetens ønsker, uansett hvilken rase/språk-tilhørighet vi har.  Ingen bør overkjøres 
av verken kommunetopper, ”romantikere” og andre som ønsker å endre identitet  på hele 
bygda/kommunen etter egne ønsker. Tanas befolkning har i tidligere tider levd i fred og 
sameksistens, uten etniske eller språklige konflikter, og  slike navneendringer som ryktes 
gjennomført, vil utvilsomt skape motsetninger i befolkningen.  Tana kommune bør være den første til 
å hindre at slike unødige friksjoner oppstår på grunn av de ovennevnte forhold.

Vi hører gjerne fra kommunen om saken.  

Med vennlig hilsen

Tana norsk-finsk forening

Anne-Lise Harjo Akerhei  (leder)



Holmesund 25.01.14

Til

Tana Kommune 12-/4,LG

Forslag til veinavn i Holmesundområdet

Lec.  to« ck

Kommunalvei i Holmesund- foreslår navn : Leibenjarga/Holmesund

Dette er navn på området og veien som er brukt gjennom fiere generasjoner og er
innarbeidet hos innbyggerne i området. Vihar brukt Holmesundveien,men vil ha med et
samisk navn som er Leibenjargasom er et område langs Holmesundveien.

Underskrift: 
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: L32 

Arkivsaksnr: 2012/848-6 

Saksbehandler:  Lars Smeland 

 

 
 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Oppvekst- og kulturutvalget 14/2014 25.03.2014 

Kommunestyret  10.04.2014 

 

Veinavn på hovedveistrekningene i Tana kommune 

 

Rådmannens forslag til vedtak 

 

Oppvekst- og kulturutvalget fremmer selv innstillingen til kommunestyret. 

 

 

 

Saksopplysninger 

På bakgrunn av at kommunestyret (KST) i møtet 27.02. besluttet at Oppvekst og kulturutvalget 

(OKU) skal fremme saken om fastsetting av adressenavn for hovedveistrekningene til neste 

KST den 10. april, fremmes saken for utvalget på nytt, for at OKU kan komme med en 

innstilling til KST. Vedtaket i OKU var:  

 



 
 

 

Rådmannen mener at navnene som vedtas på hovedveistrekningene, bør være enkle og lette å 

uttale for alle, ut fra hensynet til rask responstid ved utrykninger. På bakgrunn av dette har 

saksbehandler vært i kontakt med den samiske stedsnavntjenesten på Sametinget, for å få en 

avklaring av enkelte spørsmål.  

 

På konkret spørsmål om det er mulig å bruke samiske stedsnavn som adressenavn, var svaret 

bekreftende. Det innebærer at navnene Geadnjá, Nuorggán osv. kan brukes som veiadressenavn. 

Det ble imidlertid påpekt at en ut i fra slike navn ikke lenger kan se at det dreier seg om en vei. 

En kan anta at det dreier seg om et sted. Navnet kan derfor være misvisende. Som alternativ til 

endelsen  ”-geaidnu” kan ”-luodda” brukes.  

 

Når det gjelder bruk av sammensatte navn, eks. samisk forstavelse og norsk etterledd, som 

Skaidiveien og Maskevarreveien, er dette noe som sterkt frarådes, selv om det ikke uttrykkelig 

er forbud mot det i stedsnavnloven eller matrikkelloven. Fram til utvalgsmøtet vil rådmannen ta 

problemstillingen med sammensatte navn opp med Kartverket og stedsnavntjenestene for 

samiske og norske navn, for å få belyst om slike navn kan anbefales i Tana. 

 

Vurdering 

 

OKU vurderer saken på selvstendig grunnlag. 

 

 



PS 15/2014 Referatsaker/Orienteringer 

RS 6/2014 Suppleringsvalg for Oppvekst- og kulturutvalget 

RS 7/2014 Suppleringsvalg - oppvekst- og kulturutvalget 

RS 8/2014 Varsel om tilsyn med Tana kommune - Tilsyn etter barnehageloven - 

innsendelse av dokumentasjon 

RS 9/2014 Tilsyn etter barnehageloven - innsending av dokumentasjon 

 


