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Referatsaker Samepolitisk utvalg 26.3.2019 

 Rapport fra Kåfjord menighetsråd om bruken av samiske språkmidler i 2018. Bevilgning 
over basis- og betjeningsdel kr. 33 000, samt kr 20 000 til samisk/norsk salmekvelder 
hvor kr. 16 000 ble brukt.  

 Rapport fra Ivgu sámesearvi – gjennomføring av samiskspråklige duodjekurs. 
Bevilgning kr. 50 000. 

 Rapport fra Manndalen skole om bruken av midler til oppsett av musical. Bevilgning 
over basis- og betjeningsdel kr. 20 000 

 Avslag fra Sametinget på søknad om å avsette kr. 270 000 på fond fra basis.- og 
betjeningsdel 2018 til 2019 til dette: 

- Barnehageseminar ang. fremtidig organisering av barnehagetilbudet i Manndalen 
- Oppfølgingsseminar – fornorskning 
- Evaluering av samisk språk i Kåfjord kommune 



 Tospråklighetstilskudd til kommunene 2019. Kåfjord kommune har i sak SD 065/18 fått 
bevilget dette fra Sametinget: 

- Basis- og betjeningsdel kr 2 867 000 
- Utviklingstilskudd kr 1 596 000.  Totalt: kr 4 463 000. 

 Direktestøtte til Samisk språksentre 2019. Giellasiida har i sak SD 054/17, fått følgende 
bevilgning fra Sametinget: 

- Grunntilskudd kr 940.000 
- Aktivitetstilskudd kr 694.000. Totalt: kr 1.634.000. 

 
 
Muntlige referater: 

 Samisk språkkonferanse 4.-5.februar 2019, Tromsø 
 Møte med Kommunenes sentralforbund (KS) 11.03.2019. 
 Samisk språksenter – Aktiviteter vår 2019 
 Samisk språksenter – Samarbeid med språksentrene i Storfjord og Tromsø 
 Samisk språksenter – Urfolksspråkåret 2019 
 Samisk språksenter – Personalsituasjonen



 

 

GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2015/449 -6 

Arkiv: 223 

Saksbehandler:  Silje Renate Pedersen 

Dato:                 18.03.2019 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
1/19 Samepolitisk utvalg 26.03.2019 

 

Delegerte vedtak 28.11.2018-29.11.2018 

Henvisning til lovverk: 
 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Delegerte vedtak tas til orientering. 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
SPU-DEL 6/18 DS 28.11.2018 Svar: Søknad språkmotiveringsstipend 
10208/2018 J Inger Marie Åsli 
 
Vedtak  
1. Kåfjord kommune tildeler kr. 3 000 i språkmotiveringsstipend til Sajane Karina Olsen.  
2. Beløpet belastes post 14741.435.180  
 
Stipendbeløpet overføres til konto oppgitt i søknad av 06-11-2018. 
 
 
SPU-DEL 7/18 DS 28.11.2018 Svar: Søknad om språkmotiveringsstipend skoleåret 2018/19 
10211/2018 J Inger Marie Åsli 
 
Vedtak  

1. Kåfjord kommune tildeler kr. 3 000 i språkmotiveringsstipend til Sofie Isaksen Lyngstad  
2. Beløpet belastes post 14741.435.180  

 
Stipendbeløpet overføres til konto oppgitt i søknad av 28.10.2018. 
 
 



SPU-DEL 8/18 DS 28.11.2018 Svar: Søknad om språkmotiveringsstipend skoleåret 2018/19 
10212/2018 J Inger Marie Åsli 
 
Vedtak  

1. Kåfjord kommune tildeler kr. 3 000 i språkmotiveringsstipend til Helga Emilia Gamvoll  
2. Beløpet belastes post 14741.435.180  

 
Stipendbeløpet overføres til konto oppgitt i søknad av 28.10.2018. 
 
 
SPU-DEL 9/18 DS 28.11.2018 svar: Søknad om språkmotiveringsstipend skoleåret 2018/2019 
10214/2018 J Inger Marie Åsli 
 
Vedtak  
1. Kåfjord kommune tildeler kr. 3 000 i språkmotiveringsstipend til Martin Oppervoll Isaksen. 
2. Beløpet belastes post 14741.435.180  

 
Stipendbeløpet overføres til konto oppgitt i søknad av 17.10.2018 
 
 
SPU-DEL 10/18 DS 28.11.2018 Svar: Søknad om språkmotiveringsstipend skoleåret 2018/2019 
10218/2018 J Inger Marie Åsli 
 
Vedtak  
1. Kåfjord kommune tildeler kr. 3 000 i språkmotiveringsstipend til Tonje Oppervoll.  
2. Beløpet belastes post 14741.435.180  
 
Stipendbeløpet overføres til konto oppgitt i søknad av 18.10.2018. 
 
 
SPU-DEL 11/18 DS 28.11.2018 Svar: Søknad om språkmotiveringsstipend skoleåret 2018/19 
10221/2018 J Inger Marie Åsli 
 
Vedtak  
1. Kåfjord kommune tildeler kr. 3 000 i språkmotiveringsstipend til Brita-Agnete Steinlien 
Sara.  
2. Beløpet belastes post 14741.435.180  
 
Stipendbeløpet overføres til konto oppgitt i søknad av 22.10.2018. 
 
 
SPU-DEL 12/18 DS 28.11.2018 Svar: Søknad om språkmotiveringsstipend skoleåret 2018/19 
10224/2018 J Inger Marie Åsli 
 
Vedtak  
1. Kåfjord kommune tildeler kr. 3 000 i språkmotiveringsstipend til Marie-Elise Pedersen.  
2. Beløpet belastes post 14741.435.180  

 
Stipendbeløpet overføres til konto oppgitt i søknad av 12.10.2018 
 
 
SPU-DEL 13/18 DS 29.11.2018 Svar: Søknad om språkmotiveringsstipend skoleåret 2018/19 



10226/2018 J Inger Marie Åsli 
 
Vedtak  
Avslag. Kåfjord kommune kan ikke tildele Emilie Mathilde Sofie Bordevich 
språkmotiveringsstipend da søker ikke oppfyller vilkåret om å være folkeregistrert i Kåfjord 
kommune. 
 
 
 

Vurdering 
 
 
 



 

 

GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2015/449 -7 

Arkiv: 223 

Saksbehandler:  Silje Renate Pedersen 

Dato:                 18.03.2019 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
2/19 Samepolitisk utvalg 26.03.2019 

 

Delegerte vedtak 30.01.2019-06.02.2019 

Henvisning til lovverk: 
 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Delegerte vedtak tas til orientering. 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
SPU-DEL 1/19 DS 30.01.2019 Svar: Søknad om støtte til arrangement 6.februar 
737/2019 J Inger Marie Åsli 
 
Vedtak  
1. Kåfjord kommune bevilger inntil kr. 13 000 i støtte til markering av samefolkets dag 2019.  
2. Bevilgningen utbetales ihht regnskap eller bilag som dokumenterer bruken av pengene. Ber 

også om en kort rapport om gjennomføringen av arrangementet.  
3. Bevilgningen kan ikke overføres til neste budsjettår.  
4. Bevilgningen belastes post 14700.435.180 - Tilskudd  

 
 
SPU-DEL 2/19 DS 06.02.2019 Svar - Olderdalen skole - Søknad om støtte til gjennomføring av 
Internasjonal uke 
757/2019 J Inger Marie Åsli 
 
Vedtak  
1. Kåfjord kommune støtter prosjektet Internasjonal uke i regi av Olderdalen skole med inntil 

kr. 25 000 ihht søknad av 13.01.2019. 
2. Etter gjennomføring ber vi om en kort rapport på prosjektet.  



3. Bevilgningen dekkes ved at kostnader til prosjektet dekkes direkte over 
tospråklighetsmidlene ansvar 436.  

4. Når utgiftene er dokumentert så gjennomføres en budsjettregulering med dokumentert 
beløp.  

 
 

Vurdering 
 
 
 



 

 

GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2015/1134 -15 

Arkiv: 153 

Saksbehandler:  Inger Marie Åsli 

Dato:                 12.03.2019 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
3/19 Samepolitisk utvalg 26.03.2019 

 

Budsjettregulering mars 2019,  tospråklighetsmidlenes basis- og 
betjeningsdel, ansvar 436. 

Henvisning til lovverk: 
 
 

Vedlegg 
1 Skjema: Budsjettregulering mars 2019 

 

Rådmannens innstilling 
Budsjettregulering mars 2019 for tospråklighetsmidlenes basis- og betjeningsdel, ansvar 436,  
vedtas som forelagt. 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Sametingets bevilgning for 2019 er som følger: 

 Basis og betjeningsdel  kr. 2 867 000 
 Utviklingsdel   kr. 1 596 000 

Kr. 4 463 000 

Denne fremstillingen omhandler kun basis- og betjeningsdel av sametingets bevilgning for 
2019. 

Regnskapsmessig er det gjort disse endringene: I stedet for å føre en utgift på interne 
overføringer, søres det som tredusert inntekt på ansvar 436. Det får samme utslag, men vi får 
mer forståelige kontoer i regnskap og budsjett. Områdene dette gjelder er:  

 Kategorien “fellesutgifter” kr. 510 000 
 Samisk språksenter           kr. 500 000  

Sametingets tilskudd som synliggjøres i budsjettreguleringen blir da kr. 1 857 000.   

 



 
 

Vurdering 
Overføringen til Samisk språksenter sitt ansvar 437. Reduseres fra 650 000 til 500 000. Dette 
gjøres i samråd med daglig leder på samisk språksenter. Grunnen til dette er at det er færre 
ressurser på språksenteret i år, samt at overføringen fra ansvar 436. for 2018 var for stor i 
forhold til aktiviteten på språksenteret. 

Forøvrig er endringer i forhold til: 

Konto 10900 – pensjonsutgifter omfatter også pensjonsutgiftr knytta mot konto 10105 – fast 
lønn samiskkurs.  

Konto 10522 – annen lønn omfatter lønn til ledsager.  

Konto 10507 – ekstra bilgodtgjørelse er satt opp etter 2018 regnskapet.  

Konto 10803 – tapt arbeidsfortjeneste er satt opp etter 2018 regnskapet. 

Kontoene 11164 – matservering m. mva.komp. og 11214 – annet forbruksmatr./tjenester er 
økt med totalt kr. 20 000. Dette omfatter kostnader i forbindelse med Internasjonal uke på 
Olderdalen skole. I samråd med leder i utvalget ble søknaden behandlet administrativt innvilget 
støtte på kr. 25 000. Av regnskapsoversikt, datert 27.2.2019, innlevert av Olderdalen skole har 
kostnadene til prosjektet vært på kr. 22 000, hvorav kr. 2 000 ikke er belastet ansvar 436. 

Konto 11157 – matv. elevråd/velferd elever er økt med kr. 8 000. Denne posten omfatter 
tilskudd til Olderdalen og Manndalen skoler knytta opp mot arrangement på Samefolkets dag. 
Skolene får 75 kr. pr elev. I fjor ble det endringer i årshjulet til barnehagene. På Samefolkets dag 
hadde de tidligere fellesarrangement i Manndalen som var innbakt i barnehagens årshjul. Fra og 
med i fjor ble det bestemt at barnehagene skulle feire dagen hos seg selv. I samråd med leder i 
utvalget ble det på bakgrunn av dette tatt en avgjørelse at barnehagene også skulle få den samme 
summen pr. elev som Olderdalen og Manndalen skole får. Det foreslås videre at ordninga som 
omfatter skolene også i det videre skal omfatte barnehagene i kommunen.  

Konto 11401 – kunngjøringer er satt opp etter 2018 rgnskapet. 

Konto 11408 – bokgave1.klasse/konfirmanter: Bokgave 1.klasse omfatter biblioteket sitt Ole-
bok prosjekt. Prosjektet er på ansvar 435 – utvviklingsdelen og kostnaden dekkes over denne. 
Når det gjelder konfirmantene er det tidligere blitt gitt samisk skolesangbok. Denne er nå ikke å 
få tak i. I og med at administrasjonen ikke har andre forslag til gave, foreslår vi å ta dette ut.  

11507 – Kurs – overnatting og transp.utg. er økt på grunn av bla. deltakelse på Sametingets 
språkkonferanse i Tromsø. Sametinget har også informert om at det skal holdes et 
stednavnsymposium i apil.  

Konto 11600 – skyss/kost på reise: Alle skyss/kost er satt til denne posten.  

Konto 12027 – samiske medier: Kåfjord kommune fikk ikke midler av Sametinget til dette 
formålet på ansvar 435. – utviklingsdelen. Dette er et tiltak som er et tiltak i Overordnet 
tospråklighetsplan 2018-2020. Ansvar for dette har Kåfjord bibliotek.  

I og med at overføringen til Samisk språksenter er redusert er kr. 90 718 ikke fordelt. Det kan 
benyttes til tiltak som  



 seminar om fremtidig organisering av barnehagetilbudet i Manndalen. Bakgrunn er 
bygningsmessige forhold ved Knerten/Trollstua, samt manglende måloppnåelse i forhold 
til samisk språk og kultur.  

 Samepolitisk utvalg har i samarbeid med Senter for nordlige folk arrangert to seminarer 
om fornorskningen i 2018. Planen er videre å gjennomføre iallefall ett seminar til, da i 
2019. 

 
 
 



Kopi av - Reguleering samisk 436  mars 2019.xls

Tidl. bud Min.utgift 0,0 UNDERSKUDD

Konto Ansvar Funksjon Tekst Regnskap hittil i år Merutgift Merinnt Min.innt Nytt bud

 +  -  -  +

10100 436 180 LØNN I FASTE STILLINGER 101042,66 565771,00 565771

10105 436 180 FAST LØNN SAMISK KURS 0,00 400314,99 400314,99

10506 436 180 HONORAR (TREKKPLIKTIG) 0,00 0,00 3000 3000

10507 436 180 EKSTRA BILGODTGJ. 0,00 2306,00 6000 8306

10522 436 180 ANNEN LØNN 0,00 0,00 10000 10000

10523 436 180 HONORAR OVERSETTING/TOLKING 0,00 20650,00 20650

10529 436 180 TELEFONGODTGJØRELSE 600,00 3838,00 3838

10532 436 180 TREKKPL. BILGODTGJØRELSE 406,09 2065,00 1000 3065

10803 436 180 TAPT ARBEIDSFORTJENESTE 0,00 2365,00 5000 7365

10805 436 180 MØTEGODTGJØRELSE 0,00 27877,99 27877,99

10900 436 180 PENSJONSUTGIFTER KLP 19062,78 201652,00 201652

11000 436 180 KONTORUTGIFTER 44,43 1000,00 1000

11003 436 180 ABONNEMENT PÅ AVISER/TIDSSKRIFTER 9136,00 28504,00 28504

11004 436 180 FAGLITTERATUR 0,00 1000,00 1000

11050 436 180 LÆREBØKER 0,00 3000,00 3000

11150 436 180 MATVARER 0,00 3478,00 3478

11151 436 180 BEVERTNING I KOMMUNAL REGI MVA KODE 0 0,00 4999,99 4999,99

11152 436 180 BEVERTNING VED MØTER/UTVALG MVA KODE 0 0,00 4999,99 4999,99

11156 436 180 MATVARER EKSKURSJONER/LEIRSKOLE 0,00 4999,99 4999,99

11157 436 202 MATV. ELEVRÅD/VELFERD ELEVER 0,00 10000,00 8000 18000

11164 436 180 MAT/BEV. MED MVA-KOMPENSASJON 0,00 4000,00 10000 14000

11206 436 180 TOLKETJENESTE/OVERSETTING 0,00 15000,00 15000

11214 436 180 ANNET FORBRUKSMATERIELL/TJENESTER 0,00 1038,00 10000 11038

11223 436 180 EKSKURSJONER OPPHOLDSUTGIFTER 0,00 7024,00 7024

11229 436 180 HOTELLOPPHOLD 0,00 10855,99 10855,99

11231 436 180 KJØP AV FORESTILLINGER/KONSERTER/FILMPRODUKSJON 0,00 5149,99 5149,99

11245 436 180 TAPT ARB.FORTJ TIL ARBEIDSGIVER 0,00 3397,99 3397,99

11401 436 180 KUNNGJØRINGER 0,00 88783,99 12000 100783,99

11405 436 180 TELEFON/TELEFAX-OPPFØRINGER 0,00 10009,00 10009

11408 436 180 BOKGAVE 1.KLASSE/KONFIRMANTER 0,00 4999,99 -4999,99 0

11502 436 180 KURSAVGIFTER 1683,57 5089,99 5089,99

11507 436 180 KURS-OVERNATTING OG TRANSPORTUTGIFTER 10888,57 5089,99 15000 20089,99

11508 436 180 KURS FOLKEVALGTE 0,00 1087,00 1087

11600 436 180 SKYSS OG KOST PÅ REISER (KUN LØNNSBILAG) 2810,50 24970,99 14000 38970,99

11601 436 180 SKYSS OG KOST VED KURS 0,00 5664,00 -5664 0

11606 436 180 SKYSS OG KOST- UTVALG 0,00 6000,00 -6000 0

11607 436 180 SKYSS OG KOST-KURS UTVALG 0,00 3054,00 -3054 0

11706 436 180 TRANSPORT EKSKURSJONER 0,00 14557,00 14557

11707 436 180 UTG. TAXI/FERGE/BUSS/FLY M.V. 0,00 2262,00 2262

11900 436 180 HUSLEIE 0,00 3000,00 2000 5000

12000 436 180 INVENTAR OG UTSTYR 7540,00 1018,00 1018

Side 1



Kopi av - Reguleering samisk 436  mars 2019.xls

12027 436 180 SAMISKE MEDIER 0,00 0,00 15000 15000

12710 436 180 KJØP AV SVAR-UT TJENESTE 42,25 0,00 0

14290 436 180 MOMS 3454,52 37974,00 37974

14712 436 180 TILSK. KIRKELIG FELLESRÅD 0,00 33004,99 33004,99

14716 436 180 TILSK. AB SAMISKE AVISER 12686,80 72787,00 72787

14908 436 180 RESERVERT SAMEPOLITISK UTVALG 90718 90718

14910 436 180 RESERVERT REALKOMPETANSEPOTT 0,00 20359,99 20359,99

18102 436 180 SAMETINGET-TILSK. TORSPRÅKLIGHETSKOMMUNE 0,00 -1675000,00 -182000 -1857000

18102 436 840 SAMETINGET-TILSK. TORSPRÅKLIGHETSKOMMUNE -2231500,00 0,00 0

0

0

SUM KOLONNER 19718 -19718 0 0

Side 2



 

 

GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2019/92 -2 

Arkiv: 223 

Saksbehandler:  Inger Marie Åsli 

Dato:                 08.03.2019 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
4/19 Samepolitisk utvalg 26.03.2019 

 

Bárut sjøsamisk teater: Søknad om støtte til oppstart 

Henvisning til lovverk: 
 
 

Vedlegg 
1 Søknad om støtte oppstart Bárut 

 
 
 

Rådmannens innstilling 
1. Kåfjord kommune bevilger inntil kr. 20 000 i støtte til oppstart av Bárut teaterlag og 

innsamling av fortellinger til bruk i teaterlaget arbeid ihht til søknad registrert 
05.03.2019.  

2. Kåfjord kommune v. Kåfjord kulturskole skal stå som eier av Zoom opptaker.  
3. Bevilgningen utbetales etter anmodning og dokumentasjon på kostnader. Ber også om 

kort rapport om gjennomføringen av tiltaket.  
4. Bevilgningen kan ikke overføres til neste budsjettår. 
5. Bevilgningen belastes post 1.4700.436.180 – tilskudd 
6. Budsjettpost  1.0918.436.180  - interne lønnstransaksjoner reduseres tilsvarende 
7. Rådmannen foretar budsjettregulering.  

 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Bárut sjøsamisk teater v. Ingvild Larsen og Eline Petrine Johansen søker kr. 20 500 til oppstart 
av Bárut sjøsamisk teater og materiell til innsamling av muntlige fortellinger. 
 
Formålet er å danne et frivillig lag som skal holde på med sjøsamisk scenekunst og teater. Laget 
vil ha base i Manndalen, men vil invitere folk fra hele regionen til å være med. Gruppa skal 
være for alle aldersgrupper. Teaterlaget skal skrive, produsere og vise fram forestillinger med 



lokalt og samisk innhold. De vil ha fokus på flerspråklighet, og vil jobbe mot å bruke samisk 
som arbeids- og scenespråk.  
 
Bárut skal organiseres som et frivillig lag med et styre. Kåfjord kulturskole støtter opp om 
gruppa ved å lønne instruktør, på lik linje som Kåfjordkoret støttes. Det inviteres bredt til de 
som har interesse for teater, musikk, tekst, lokalhistorie osv til å være med å starte opp gruppa. 
De vil annonsere og informere om oppstartsmøtet. De ønsker å servere middag for å få en fin 
oppstart. Etter oppstartsmøtet begynner de arbeidet med å samle inn fortellinger, og har derfor 
behov for en profesjonell opptaker som kan lånes av Bárut sine medlemmer.  
 
HATS, Hålogaland amatørteaterselskap, vil bistå å i arbeidet med organiseringen av foreninga.  
 
 
Budsjetterte utgifter: 
Annonsering      kr.  3 000 
Servering 175kr. x 50 pers.    kr   9 000 
Kjøregodtgjørelse for utenbygds tilreisende  kr   5 000 
Zoom opptaker     kr.  3 500 
3 minnebrikker til opptaker    kr.  2 000 
Leie av lokaler     kr 3 500 
     Totalt  kr      26 000 
 

Vurdering 
Det vurderes som positivt at det arbeides for å starte opp med et sjøsamisk teaterlag i Kåfjord 
som vil arbeide med å få fram forestillinger med lokalt og samisk innhold. Et lag som favner 
over alle aldersgrupper og som arbeider mot å bruke samisk som arbeids- og scenespråk.  
 
Et sjøsamisk teater vil kunne tilby kulturproduksjoner som vil kunne bidra til økt kunnskap om 
sjøsamisk kultur lokalt og i regionen, samt være en scene og en arena hvor samisk språk læres, 
høres og synes. Det er viktig at lokale aktører er med på å tilrettelegge for og utvikle 
samiskspråklige møteplasser, og gjennom det er med på å styrke samisk språk og kultur i våre 
lokalsamfunn, men også regionalt.  
 
Kåfjord kommune har tidligere hatt en egen pott under aktivitetsplanen, tospråklighetsmidlenes 
utviklingsdel, til denne type formål hvor lag, foreninger og andre har hatt mulighet å søke om 
støtte til ulike tiltak. Sametinget har ikke bevilget midler til dette formålet i 2019. Kåfjord 
kommune har i Overordna tospråklighetsplan for perioden 2018-2020 og i Foreløpig 
samarbeidsavtale med Sametinget vektlagt samarbeid med lokale lag og organisasjoner for å 
fremme og synliggjøre samisk språk og kultur i kommunen.  
 
På bakgrunn av dette vil innstillingen være positiv med en beløpsgrense på kr. 20 000.- til 
omsøkte formål. Innkjøp av Zoom opptaker inngår også i bevilgningen, men Kåfjord kommune 
v. Kåfjord kulturskole skal stå som eier av denne. Det betyr at teaterlaget har opptakeren til 
utlån. Det innstilles på å belaste bevilgningen under basis- og betjeningsdelen, ansvar 436. Dette 
på grunn av at det ikke er andre midler avsatt til formålet – søkbare midler til lag og foreninger. 
Midlene blir tatt fra posten som skal dekke lønnskostnader i forbindelse med 
samiskkurs/utdanning til kommunalet ansatte. Det vurderes som håndterbart i og med at det 
denne våren ikke er kostnader knytta til dette formålet.  
 
 
 



Fra


Bárut sjøsamisk teater

v/ Ingvild Larsen og Eline Petrine Johansen

elinejo@gmail.com


Til Samepolitisk utvalg


Søknad om støtte til oppstart 

Vi skal danne et frivillig lag som skal holde på med sjøsamisk scenekunst og teater. Laget vil ha 
base i Manndalen, men vil invitere folk fra hele regionen til å være med å bidra i gruppa. Det er 
allerede etablert kontakt med ei teatergruppe i Furuflaten og samarbeid med teaterinteresserte i 
Nordreisa står også på programmet. Gruppa skal være for alle aldersgrupper- fra de yngste til de 
eldste. Bárut skal skrive, produsere og vise fram forestillinger med lokalt og samisk innhold. Vi vil 
ha fokus på flerspråklighet i forestillingsarbeid og under øvelsene, og vi vil jobbe mot å bruke 
samisk som arbeids- og scenespråk. 


Bárut skal organiseres som et frivillig lag med et styre som leder arbeidet. Kåfjord Kulturskole 
støtter opp om gruppa ved å lønne instruktør, på samme måte som Kåfjordkoret støttes. Bárut 
inviterer alle- både amatører og profesjonelle- som har interesse for teater, tekst, musikk, 
lokalhistorie, poesi, produksjon av kostymer, scenografi etc til å være med å starte opp gruppa. 
Sammen kan vi lage våre egne fremstillinger av våre egne fortellinger og historie. Innsamling av 
historisk materiale vil være en del av grunnlaget til forestillingene vi skal lage. Vi vil annonsere og 
informere om oppstartsmøtet i avisannonser, henge opp plakater og invitere folk spesielt til møtet. 
Vi ønsker å servere middag til alle for å få en fin oppstart og gjøre det ekstra hyggelig spesielt for 
de som kommer langveisfra. Etter oppstartsmøtet begynner vi arbeidet med å samle inn 
fortellinger, og derfor har vi behov for en profesjonell opptaker som kan lånes av Bárut sine 
medlemmer. 


HATS, Hålogaland amatørteaterselskap, vil bistå oss i å legge til rette for en god organisering av 
foreninga. 


For å komme i gang med arbeidet søker vi Samepolitisk utvalg om kroner  20500  til å arrangere 
oppstartsmøte på senter for nordlige folk og materiell til innsamling av muntlige fortellinger .


Budsjett utgifter:


Annonsering 	 	 	 	 	 	 	 3000	 	 	 

Servering 175 pr person 50 personer	 	 	 9000

Kjøregodgjørelse for utenbygds tilreisende	 	 	 5000	 	 	 	 

Zoom opptaker 	 	 	 	 	 	 3500

3 minnebrikker til opptaker	 	 	 	 	 2000

Leie av lokaler		 	 	 	 	 	 3500


Tilsammen 	 	 	 	 	 	           26000
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Senter for nordlige folk: Søknad om støtte til utstillingen Lávllukeahtes lávlla 
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Rådmannens innstilling 
Avslag. Kåfjord kommune finner ikke å kunne bevilge midler til gjennomføring av utstillingen 
Lávllukeahtes lávlla – En usunget sang, da vi ikke har avsatte midler til denne typen formål.  
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Senter for nordlige folk søker kr. 16 000 i støtte til gjennomføring av utstillingen Lávllukeahtes 
lávlla – En usunget sang. Utstillingen er av Marita Isobell Solberg, og er basert på Solberg sin 
første separatutstilling åpnet på Nordnorsk kunstnersenter i 2018. 
 
Kunstneren er opprinnelig fra Manndalen, og historier fra det sjøsamiske miljøet hun vokste opp 
i, danner grunnstammen i prosjektet. Samtidig er det viktig for henne å påke på at hun har røtter 
fra hele verden. Som totalinstalasjon består utstillingen av sammensetning av ulike objekter, 
som aller er knytta til kunstnerens egen personlige historie. Verkene består av flere lag og 
innholder lyd/klang, form og lek med lys. 
 
I tilknytningen til utstillingen utgies nytrykk av utstillingekatalogen som også presenterer 
Solberg sitt kunstnerskap og kunstneriske arbeider gjennom fotografier og artikler.  



 
Målgruppen er befolkningen i området, i alle aldre, og åpner i Manndalen 04.05.2019 og vil bli 
vist frem til 28.6.2019. Åpningen vil omfatte performancekunst og musikk av Solberg.  
 
Utstillingen er kostanadsberegnet til kr. 189 000, og søkes finansiert over støtte fra Norsk 
kulturråd, Troms fylkeskommune, Kåfjord kommune i tillegg til egenandel.  
 
Budsjett:  

 Produksjonskostander totalt kr. 117 000 som omfatter leie av 
lokaler/prosjektledelse/administrasjon, utstillingsvederlag, honorar, reise/opphold, 
kuratering/produksjonsutgifter m.m. 

 Åpning totalt 25 000. Omfatter servering og performenceprogram 
 Dokumentasjon tatalt kr. 47 000. Omfatter fotografering/filming, digital bearbeiding, 

oversetting til samisk, publisring, trykk av modifisert katalog m.m. 
 
Solberg sin CV og utstillingsavtale ligger i mappa.  

Vurdering 
Det er viktig å ha utstillinger hvor kunstnere fra vår egen kommune blir presentert og formidlet 
om i våre egne institusjoner. Det gir mulighet for befolkningen i Kåfjord å bli kjent med 
kunstnere fra eget område og egen region og deres kunstuttrykk, i tillegg til å bli kjent med ulike 
tamatiseringer i kunstnernes virke.  
 
Det er blitt bevilget støtte til denne typen formål ved flere anledninger - over søkbare midler 
som er avsatt til tiltak som kan søkes av lag, foreninger og andre. Tidligere har Kåfjord hatt en 
egen pott med søkbare midler, de siste 2 år under tospråklighetsmidlenes utviklingsdel.  
 
Sametinget har for 2019 ikke godkjent midler til dette formålet. Det gjør at det ikke er særskilte 
midler som en kan ta penger fra, men må eventuelt hente midler fra basis- og betjeningsdelen av 
tospråklighetsmidlene. I de tilfeller det gjøres ønsker administrasjonen å ha fokus på barn og 
unge og språkarenaer. På bakgrunn av dette vil administrasjonen innstille på avslag.   
 
I følge kulturkonsulenten er det heller ikke midler til slike formål under ordningen kulturmidler.  
 



Kåfjord kommune 

9148 Olderdalen 

DARI AlBMOGllD GUOVDDA~ 
SENTER FOR NORDUGE FOLK 
CENTER OF NORTHERN PEOPlES 

Olmmaivaggi 12.03.2019 

Søknad om tilskudd til gjennomføring av Lavllukeahtes lavlla - En usunget sang, 

et utstillingsprosjekt av Marita lsobel Solberg 

En usunget sang I L6vllukeahtes lav/la er et utstillingsprosjekt av Marita lsobel Solberg i 
samarbeid med Davvi albmogiid guovddas/ Senter for nordlige folk - Dala aiggi musea/ 
Samtidsmuseet. Utstillingen er basert på Solbergs første separatutstilling En usunget sang/ 
Lavllukeahtes lavlla I A Song Unsung som åpnet på på NNKS- Nordnorsk kunstnersenter 
15.06. 2018. Se: https://www.nnks.no/prosjekter/marita-isobel-solberg/ (15.06- 12.08. 
2018). 

Marita lsobel Solberg er opprinnelig fra Manndalen i Troms, og historier fra det 
sjøsamiske miljøet hun vokste opp i, danner grunnstammen i prosjektet. Samtidig har det 
vært viktig for henne å peke på det faktum at hun, som oss alle, har røtter fra hele verden. 
Solbergs utstillingsprosjekt En usunget sang/ L6vl!ukeahtes /6vlla vil inngå i Davvi albmogiid 
guovddas/ Senter for nordlige folk- Dala aiggi musea/ Samtidsmuseets samfunnsoppdrag i 
dag, der kritisk formidling og involvering skal sette varige spor i museets virksomhet. 
Gjennom å være kritisk til egen rolle som historieformidler skal vi stille spørsmål ved 
vedtatte sannheter, utfordre maktstrukturer og speile vår samiske arv og samfunnet i 
helhetlig perspektiv. En av våre måter å nå ut til publikum er gjennom utvikling av 
samtidsaktuelle og interessante utstillingsprosjekt uttrykt gjennom moderne kunstneriske 
uttrykk, samtidig som vi også bygger på vår historiske og kulturelle kontekst. 

I museets virksomhetsplan heter det at innenfor dette utstillingsarbeidet er målet å årlig 
produsere en utstilling i samarbeid med en kunstner fra regionen, Kåfjord eller området 
Nord- Troms og nordlige Midt- Troms, og å utvikle konsepter som gjenspeiler kunstnernes 
helhetlige virksomhet og innholdet utstillingene tematiserer. I forbindelse med åpning av 
utstillingen planlegges Minikonsert og åpningsperformance, og en samtale mellom kunstner 
og publikum. 

På bakgrunn av dette søker vi herved Kåfjord Troms fylkeskommune om en støtte på kr. 16 000,
til gjennomføring av prosjektet. 

Tlf: +47 47321700 E-post: post@nordligefolk.no Orgnr: 994 331 795 Kontonr: 4740.13.35613 



• DAVVI AlBMOGllD GUOVDOA~ 
~~ SENTER FOR NORDUGE FOLK 

CENTER OF NORTHERN PEOPlES 

For mer informasjon om prosjektet vises til vedlagte prosjektbeskrivelse med budsjett, og 

kunstnernes CV, plantegninger og foto av utstillingen. 

Vi håper på velvilling behandling av søknaden. 

~~~ 
Museumsleder 
Kjellaug Isaksen 

Tlf: +47 47321700 E-post: post@nordl igefolk.no Orgnr: 994 331 795 Kontonr: 4740.13.35613 
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1 Sammendrag  
 
En usunget sang / Lávllukeahtes lávlla er et utstillingsprosjekt av Marita Isobel Solberg i 
samarbeid med Davvi álbmogiid guovddáš/ Senter for nordlige folk – Dálá áiggi musea/ 
Samtidsmuseet. Utstillingen er basert på Solbergs første separatutstilling En usunget sang / 
Lávllukeahtes lávlla / A Song Unsung som åpnet på på NNKS – Nordnorsk kunstnersenter 15.06. 
2018. Se: https://www.nnks.no/prosjekter/marita-isobel-solberg/ (15.06- 12.08. 2018).  

I sine arbeider bruker Solberg sin egen bakgrunn og historie på en aktiv måte i det hun fletter 
inn deler fra sin samiske og nordnorske kultur. Hun har en sterk materialfølsomhet, og en 
praksis som gjør det mulig å bre seg utover visningsrommet med en rekke elementer, og bruker 
i tillegg sin egen tilstedeværelse gjennom performancekunst og musikk. Selv uttalte Solberg at 
hun med utstillingen En usunget sang / Lávllukeahtes lávlla ønsket å ta oss med på en reise: «En 
reise med sansene inn i det innerste, i det som er rundt deg, i kommunikasjons uendelighet  
og i tilstedeværelsens symfoni. Utgangspunktet har vært klanger og melodier i de språk og 
dialekter som har omgitt meg gjennom mitt liv, satt opp mot sted og temaer som form, 
naturmaterialer, farge, lys og lyd, vevd sammen med tynne hvite tråder.» Utstillingen  
byr på en overflod av sanselige inntrykk. I likhet med det å fortelle, står ideen om det å lytte 
sentralt i utstillingen. Kunstneren har lyttet og lytter, akkurat som du som publikummer får 
muligheten til å lytte. Vi lytter ikke kun med ørene, men med hele kroppen. Det er når vi er 
tilstede med alle våre sanser at vi virkelig er i stand til å lytte.  

Marita Isobel Solberg er opprinnelig fra Manndalen i Troms, og historier fra det 
sjøsamiske miljøet hun vokste opp i, danner grunnstammen i prosjektet. Samtidig har det vært  
viktig for henne å peke på det faktum at hun, som oss alle, har røtter fra hele verden. For 
Solberg er de samiske fargene også universelle. Derfor har også veggene i gallerirommet blitt så 
fargerike. Her er både farger som en forbinder med noe spesifikt samisk (den klare blåfargen og 
gulfargen), og farger vi forbinder med andre kontekster blitt tatt i bruk. Solberg har vært 
opptatt av den sterke fortellertradisjonen i nord når hun har jobbet med prosjektet «En 
usunget sang». Opptak av historier fra hennes egen krets har igjen dannet råmateriale for 
komposisjoner og improvisasjoner. Som publikummer blir også du invitert til å dele, enten ved å 
la deg inspirere av klangene rundt deg og slå deg løs med mikrofonen, eller ved å spille inn din 
egen historie på en opptaksspiller.  

Det første som kanskje slår deg er eimen av gjær; etter hvert blandes den med duften av 
jord, ull, høy og et hint av tørrfisk. Når du beveger deg videre inn i galleriet er det som å entre 
en magisk verden, der en lek med lys og stemmeklanger kombineres med kjente og ukjente 
elementer fra både naturen og det menneskeskapte, i et landskap som brer seg utover 
gallerirommet.  
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2 Prosjektbakgrunn  
 
Marita Isobel Solberg er musiker og billedkunstner, og arbeider med 
lyd, performance og installasjoner. Hun har mastergrad fra Kunsthøyskolen i Oslo (2007), i 
tillegg har hun helt siden barndommen tatt sangundervisning og utforsket ulike musikalske 
sjangre. Se: http://mara.world  og http://mmmmaras.virb.com 
Med base i Tromsø, lever Solberg et nomadisk liv på den norske og internasjonale kunstscenen. 
I det siste Barents Spektakel 2019, TTT i Mexico, Mothership og The Last Frontier i New York. 
Gjennom årene har hun hatt gjestekunstneropphold på steder som The Watermill Center i New 
York, Art/Life Institute i NY, The Performance Studio i London, Fordypningsrommet i Fleinvær 
og Pushkinskaya i St. Petersburg.  

Solberg har i flere år gjort seg bemerket med sine performancer som oser av 
tilstedeværelse, intensitet og musikalitet, og har deltatt i en rekke prosjekter og samarbeid. 
Med sin sterke tilknytning til den nordnorske landsdelen har hun tidligere vært styreleder for 
Sámi Dáiddácheappiid Searvi og blant annet hatt rollen som direktør ved det fiktive samiske 
museet Sámi Daiddamusea i den prisbelønte museumsperformancen There is No, produsert av 
RiddoDuottarMuseat og Nordnorsk Kunstmuseum i 2017. Se: 
https://www.nnkm.no/nb/news/i-en-parallell-virkelighet  
 
Marita Isobel Solbergs utstillingsprosjekt En usunget sang / Lávllukeahtes 
lávlla vil inngå i Davvi álbmogiid guovddáš/ Senter for nordlige folk – Dálá áiggi musea/  
Samtidsmuseets samfunnsoppdrag i dag, der kritisk formidling og involvering skal sette varige 
spor i museets virksomhet. Gjennom å være kritisk til egen rolle som historieformidler  
skal vi stille spørsmål ved vedtatte sannheter, utfordre maktstrukturer og speile vår samiske arv 
og samfunnet i helhetlig perspektiv. En av våre måter å nå ut til publikum er gjennom utvikling 
av samtidsaktuelle og interessante utstillingsprosjekt uttrykt gjennom moderne kunstneriske 
uttrykk, samtidig som vi også bygger på vår historiske og kulturelle kontekst. I museets 
virksomhetsplan heter det at innenfor dette utstillingsarbeidet er målet å årlig produsere en 
utstilling i samarbeid med en kunstner fra regionen, Kåfjord eller området Nord- Troms og 
nordlige Midt- Troms, og å utvikle konsepter som gjenspeiler kunstnernes helhetlige virksomhet 
og innholdet utstillingene tematiserer.  

Utdrag fra kunstnerens beskrivelser av prosjektet illustrerer utstillingens 
tema: "Jeg arbeider i grenselandet mellom kunsten, livet og vitenskapen. Mine arbeider er ofte  
stedsspesifikke og relasjonelle, sanselige og visuelle, ofte forsterket av en sterk performativ 
tilstedeværelse. Intensjonen er å synliggjøre motsetningsfylte sammenstøt  
som kan være både fortryllende og brutale på samme tid. Utgangspunktet er en refleksjon 
rundt det innerste og det vi består av, samt utforskning og fabulering rundt naturen og 
kroppens funksjoner. Gjennom min oppvekst har jeg vært omgitt av fysisk meningsbærende  
materialer og objekter, nært knyttet til natur, håndverk, dyrehold og sesongbasert arbeid. 
Dette er blitt en viktig del av det materielle og immaterielle arkivet jeg benytter.  

Vi har ord på oss for å ha saftige og melodiske språk i Nord. Fortellerstilene har egne 
klanger og melodier, preget av metaforer, følelsesladede uttrykk og bilder. Dette er noe jeg 
ønsker å utforske. Jeg vil skape verk som bygger opp en samtale rundt klang, muntlige 
overføringer og ritualer i språk og kultur. Forandringer skjer over tid, alt er flyktig. På hvilke 
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måter opplever vi bilder og språk i dag? Hva skjer med bildene og språket når vi fabulerer 
videre, setter det i nye sammenhenger og tilfører samtidsfriksjoner? Jeg ønsker å skape et 
uttrykk som har utstrekning i tid, rom og bevegelse. Med utgangspunkt i språk, dialekter og 
historier, vil jeg lage klynger av “levende” skulpturer. I prosessen med innsamling av 
informasjon vil jeg lese litteratur samt ha en roadtrip i området for å besøke interessante 
personer, historikere og bibliotek, i tillegg vil jeg samle inn opptak av dialekter og språk her 
nord som jeg kan bruke til lydcollager samt videre fabulering og inspirasjon for vokal og 
lydcollage komposisjoner. Vi har blant annet en historie i Manndalen som handler om Biggo,  
hun var en av mine formødre. Hun var arbeidsom og en såkalt skikkelig tøff dame. Det hadde 
seg slik at hennes mann var en latsabb, og noen av slektningene var griske og fikk med uærlig 
hånd tak i deres eiendom. De hadde til slutt bare en ku igjen, og den kua skulle skattefuten 
kreve inn i skatt. Biggo gjemte kua i en gamme, men ble tystet på av en nabo og ble funnet. Hun 
kjempet med nebb og klør mot skattefuten, ned gjennom Manndalen og helt ned mot havet. 
Der segnet Biggo om. I etterkant fikk man høre at hun døde. Historien ble en viktig inspirasjon 
til Manndalsopprøret som oppsto rundt 1925, da bygdefolket ikke ville godta ekstraskatten som 
ble tillagt spesielt Manndalittene".  
 
3 prosjektbeskrivelse 
 
Kunstner: Marita Isobel Solberg 
Sted: SENTER FOR NORDLIGE FOLK, Manndalen Utstillingsperiode: 4.5 – 28.6.2019 
Tittel: EN USUNGET SANG / LÁVLLUKEAHTES LÁVLLA  
 

Som totalinstallasjon består utstillingen av en frodig sammensetning av ulike objekter. Alle er 
de knyttet til Solbergs egen personlige historie. Deigen, som henger som kokonger i rommet, 
refererer til blant annet Solbergs egen brødbakende mor og bestemor. Brødet har sterk 
symbolikk og også religiøse konnotasjoner, og på denne måten hinter Solberg til det 
problematiske forholdet mellom det samiske og det kristne. Klyngen med deig knytter an til 
andre elementer i utstillingen som har med mat å gjøre: Komfyren, som spiller på minner 
Solberg har fra en liten hytte hun husker godt fra sin barndom, balanserer på en samling 
tomflasker av et hjemmebrygg hun selv har vært med på å lage: Mjøl, som også ble servert på 
åpningskvelden. Du ser også en installasjon av fiskehoder laget i samarbeid med hennes partner 
Trond Ansten i "Tara Morhua". I Nord-Norge har torsken tradisjonelt blitt sett på som noe 
hellig, og det understrekes i måten fiskehodene har blitt brettet ut og montert på en 
maskelignende, ornamental og opphøyet måte. Matelementene i utstillingen representerer 
også en kritikk av hvordan mennesket har fått et mer og mer fremmedgjort forhold til føde og 
fjernet seg fra opprinnelseskilden og det nære, over til det masseproduserte og kontrollerte.  

Et annet fremtredende materiale i utstillingen er mosen. Med den har hun tatt 
utgangspunkt i historier hun fikk fortalt som liten av sin bestefar, om de underjordiske  
vesenene, skrømtene. Samtidig var områdene med mose lekeplasser for henne, der hun kunne 
bygge opp små landskap og formasjoner med kvister, små dyreskjelett og annet hun fant 
liggende. Denne leken har hun fortsatt inne i kunstnersenterets blackbox i samarbeid med 
musiker og kunstner Risto Puurunen med en bevegelig 3d-skulptur med tilhørende lyd fra en 
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improvisasjonssession de to har hatt sammen i studio. Vi blir brakt tilbake til barndommens 
magi, og som i resten av utstillingen kombineres det nære, fortrolige og forlokkende med det 
skumle, ubehagelige og urovekkende.  

Verkene vil bestå av flere lag og inneholde lyd/klang, form og lek med lys. Noen av 
verkene vil være stedsspesifikke og relasjonelle, og under åpningen planlegger jeg performative 
deler som delvis vil involvere publikum. Skulpturene skal kunne forandres ved interaksjon fra 
meg eller publikum. Målet er å skape et lokalt forankret, visuelt landskap hvor lyset også er et 
viktig element. Utstillingen vil bestå av en kombinasjon av eldre og nyproduserte verk. I 
produksjonsprosessen vil store deler av verkene lages i forkant, for så å fullføres i 
gallerirommet. Materialer og teknikker jeg ønsker å eksperimentere med vil være en 
kombinasjon av keramikk, deig, akryl, gummi, fluoriserende materiale, latex, materialer hentet i 
naturen,  tekstil og/eller papir. Med mine performancer og installasjoner ønsker jeg å invitere 
publikum med på en reise inn i en fabulerende, filosofisk og metaforisk ladet verden. Hvordan 
velger vi å lytte, høre eller lese våre omgivelser, vårt indre?  
 
4 prosjektmål  

 
I utstillingen En usunget sang / Lávllukeahtes lávlla har Marita Solberg samlet inn stemmer fra 
sin egen krets som er blitt råmateriale for komposisjoner og improvisasjoner. Forskjellige 
dialekter og flerspråklige områder har gitt Sápmi og Nord-Norge et stort språklig mangfold med 
levende tradisjoner for muntlige fortellinger. Hva skjer når vi fabulerer videre og setter 
fortellingene inn i nye sammenhenger? Denne tematikken er en stor del av Davvi álbmogiid 
guovddáš/ Senter for nordlige folk – Dálá áiggi musea/ Samtidsmuseets samfunnsoppdrag 
oppdrag og utstillingens tematikk går således inn i vår rolle der samiske museer ikke lengre kun 
ansvar for samlinger, men et samfunnsansvar. I denne konteksten er diskusjonen omkring den 
koloniale fortiden som fortsatt ikke fortalt, nesten forbudt og ansett som irrelevant nesten ikke 
tilstede. Gjennom også å presentere hvordan storsamfunnet har influert den samiske 
kulturarven i helhet er formidling, dokumentasjon og å kommunisere nordlige folks kulturelle 
uttrykk og regional samisk kunst, kultur og historie viktige arbeidsoppgaver. Utstillingen skal gi 
publikum gjenkjennelse og gjennom det, opplevelser i forskjellige visnings- og kommunikasjons/ 
formidlings – sammenhenger som gir plass for refleksjon. Til prosjektet vil det kjøpes inn extra 
lyd og lysutstyr; en extra UV-kanon, flere avspillere og høytalere.  
 
 
5 prosjektets omfang 
 
Produksjon av utstillingen En usunget sang / Lávllukeahtes lávlla i Dálá áiggi musea/ 
Samtidsmuseets galleri. 
  
Nytrykk av utstillingskatalogen En usunget sang som med tekster og bilder belyser og utvider 
forståelsen omkring utstillingens tematikk og Marita Solbergs kunstnerskap og tilknytning til 
regionen. Katalogen presenterer Solbergs kunstnerskapet og kunstneriske arbeider gjennom 
fotografier og artikler. Kulturelle uttrykk og regional samisk kunst, kultur og historie fra Nord- 
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Troms området er lite dokumentert, derfor ansees dokumentasjon i katalogform som også skal 
vises digitalt viktig. 
  
Utstillingen åpner i Davvi álbmogiid guovddáš/ Senter for nordlige folk – Dálá áiggi musea/ 
Samtidsmuseet Davvi álbmogiid dálážiid musea / Samtidsmuseets galleri i Manndalen 04.05. 
2019 og vil bli vist frem til 28.06.2019. Åpningen vil omfatte performancekunst og musikk av 
Marita Solberg. 
 
Davvi álbmogiid guovddáš / Senter for nordlige folk - Dála áiggi musea / Samtidsmuseets 
formidling foregår i forskjellige former. Vår basisutstilling mii formidler vår samtidshistorie, 
gjennom å fokusere på hendelser og tiltak som har vært med på å forme identitet og samfunn. 
Temporale utstillinger i vårt galleri tar opp og kontekstualiser samisk- og urfolks 
samfunnstematikk. I tillegg produseres konsepter med seminarer, foredrag, workshop og 
dialoger. Utstillingsprosjektet En usunget sang / Lávllukeahtes lávlla vil inngå i vår helhetlige 
formidling, der visuelle kunstneriske uttrykk åpner for både dialog og bredere studier.  
  
En stor del av vår formidling foregår i digitalisert form. Vår digitale portal: 
http://sjosamene.nordligefolk.no/ er under stadig oppdatering og utvidelse, og her blir 
prosjektresultater tilgjengelig for alle. En side om Marita Isobel Solberg er under planlegging, 
under temaet Kunst, musikk og litteratur: http://nordligefolk.no/sjosamene/kunst-musikk-
litteratur/. Utstillinger er en del av samtidsdokumentasjon som inngår i museets virksomhet og 
materiale tilgjengeliggjøres digitalt.  
 
6 målgruppe 
 
Målgruppen først og fremst lokalbefolkningen, i alle aldre. Samtidig skal prosjektet være av 
allmenn interesse. Prosjektet skal være et bidrag til at mennesker deler og utveksler sine 
erfaringer gjennom refleksjon og debatt.   
 Utstillingsprosjektet, konseptualisering og samtaler gir publikum innblikk i hvordan 
kunstnerens bakgrunn påvirker kunstnerskap, og kan gi gjenkjennelse og aksept for det 
mangfoldige. 
 
7 organisering 
 
En usunget sang / Lávllukeahtes lávlla er et utstillingsprosjekt av Marita Isobel Solberg tel. 
48445253, epost: misobel@gmail.com 
i samarbeid med Davvi álbmogiid guovddáš / Senter for nordlige folk - Dála áiggi musea / 
Samtidsmuseet ved Kjellaug Isaksen tel. 47370934, epost: kjellaug@nordligefolk.no 
  
Davvi álbmogiid guovddáš / Senter for nordlige folk - Dála áiggi musea / Samtidsmuseets har 
ansvar for finansiering, gjennomføring og rapportering. Det leveres rapport fra prosjektet innen 
to måneder etter at prosjektet er avsluttet. 
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8 fremdriftsplan  
 
Februar avtale om utstilling med kunstneren 
 
Mars/ april planlegging og design. Katalog og plakat skal være ferdig til åpning av 

utstillingen. 
 

Mai  utstillingsåpning, Minikonsert, åpningsperformance og samtale med kunstner 
 
Juni  konsert Med M M M M A R A S (Maritas kunstmusikk prosjekt) 
 
August  utstillingsperiode over, tilbakesending av kunstverk 
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Prosjektbudsjett og finansieringsplan 
  
  
Produksjon 
Utstillingsvederlag, se vedlegg 1.               15 000,-                                   
Fraktutgifter (kunstverk)                                  5 000,-                     
Honorar, kunstner                                       25 000,- 
Kunstnersamtale.                                            4 000,- 
Reise / opphold, kunstner                               5 000,-                         
Kuratering, produksjonsutgifter                       5 000,- 
Prosjektledelse, administrative utg., 
Leie av lokaler                                             41 000,- 
Hjelp til innsamling av naturmaterialer.            5 000,- 
UV kanon.                                                               6 000,- 
Plater til veggene, diverse                                    6 000,- 
 
Åpning          
Servering etc.         2 000,-  
Performanceprogram med inviterte gjester  23 000,-      
 
Dokumentasjon                                               
Fotografering og Filming                             10 000,-                                  
Digital bearbeiding                                           5 000,-   
Oversetting til samisk                                       5 000,- 
Publiseringsmateriell (trykksak og plakat)   
Annonsering                                                     1 000,- 
Modifisere katalog.                                           4 000,- 
Printing av modifisert katalog.                      22 000,-    
 
 
Sum                   189 000,-  
  
  
 
Finansieringsplan 
  
Norsk Kulturråd     68 000,-          
Troms Fylkeskommune   25 000,-                                            
Kåfjord kommune             16 000,-  
Egenandel     80 000,-             
  
Sum      189 000,-   
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Skrivemåten på bygde- og grendenavn - Indre Kåfjord 

Henvisning til lovverk: 
 
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1990-05-18-11?q=stedsnavnloven 
 
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-05-23-638?q=stedsnavnloven 
 

Vedlegg 
2 Vedtak sak 2018-192 Gáivuona suohkan-Kåfjord kommune 
3 Kåfjord kommune – navnesak Millujunni mfl. – tilråding(1) 
4 Skjema stedsnavn Indre Kåfjord 
5 Særutskrift - Skrivemåten på bygde- og grendenavn - Indre Kåfjord 

 
 
 

Rådmannens innstilling 
Kåfjord kommune vedtar følgende skrivemåte på grender i Indre Kåfjord: 
Objekttype Endelig tilrådning Vedtak 
Grend   
Grend Elvenes Utgår 
Grend Aspelund Utgår 
Grend Holmen Holmen 
Grend Myrset Utgår 
Grend Skattvollen Skattvollen 
Grend Kilen Utgår 
Grend Kåfjorddalen Kåfjorddalen 

 
 
 
 
 
 
 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1990-05-18-11?q=stedsnavnloven
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-05-23-638?q=stedsnavnloven


Saksopplysninger 
Det ble vedtak gjort for samiske grendenavn i sak 17/18.  
 
Kåfjord kommune reiste navnesaken i 2016. Det ble gjort vedtak for samiske navneformer 
august 2018. Norske navneformer ble ikke tatt opp på grunn av at norsk stedsnavntjeneste ikke 
hadde gitt tilrådning i saka. Denne kom 20.10.2018.  
 
Statens kartverk er vedtaksorgan for skrivemåten på gårds- og bruksnavn og naturnavn jfr 
stednavnlovens § 5, 3.ledd. De har gjort vedtak på 4 norske navn jfr. vedlagt mail av 27.2.2019 
inkl liste over vedtak. I navnesaka er det flere bygde- og grendenavn hvor skrivemåten skal 
fastsettes. Her er Kåfjord kommune vedtaksorgan, jfr. § 5, 2.ledd i loven.  
 
Formålet med stedsnavnloven av 1990 er uttrykt i § 1, 1.ledd: Formålet med denne lova er å ta 
vare på stadnamn som språklege kulturminne, gi dei ei skriftform som er praktisk, og som ikkje 
skyggjer for meiningsinnhaldet i namnet, og medverke til kjennskap til og aktiv bruk av namna. 
 
Skrivemåten er tilrådd på grunnlag av § 4, 1.ledd, som sier at: Dersom ikkje anna er fastsett i 
denne lova, skal det ved fastsetjing av skrivemåten av stadnamn takast utgangspunkt i den 
nedervde lokale uttalen. Skrivemåten skal følgje gjeldande rettskrivingsprinsipp for norsk og 
samisk. 
 
I lovens § 4, 2.ledd 1. punktum, heter det at: Når det same namnet er brukt om ulike 
namneobjekt på den same staden, skal den skrivemåten som er brukt for det namneobjektet 
namnet opphavleg vart brukt om, som hovudregel vere retningsgivande for skrivemåten for dei 
andre namneobjekta. 
 
Det er ikke kommet inn uttalelser på de norske navnene.  

Vurdering 
Statens kartverk har gjort vedtak på skrivemåten på disse natur- og/eller gårds- og bruksnavn:  
 
Oppslagsnummer Navneobjekt Vedtak 
983755/1 Bruk Holmen 

 
 
Rådmannens innstilling er i samsvar med tilrådningene fra norsk stednavntjeneste, samt vedtak i 
Statens kartverk: 
 

Nummer Navneobjekt Vedtak i sak 
SPU 17/18 

Endelig 
tilrådning 

Vedtak 

 Grend  Ribatmohkki   
3 Grend  Elvenes Utgår 
6 Grend  Aspelund Utgår 
12 grend Miessegieddi Holmen Holmen 
14 Grend  Myrset Utgår 
18 Grend Guollejohka Skattvollen Skattvollen 
23 Grend  Kilen Utgår 
27 Grend Vállas Kåfjorddalen Kåfjorddalen 

 
Elvenes: I matrikkelen og hos Statens Kartverk er Elvenes registrert som bruksnavn. 
Navnet som grendenavn utgår. 



 
 
Aspelund: I matrikkelen og hos Statens Kartverk er Aspelund registrert som bruksnavn.  
Navnet som grendenavn utgår.  
 
Holmen: Er brukt som grendenavn.  
 
Myrset: Har vært registrert som bruksnavn tidligere. Navnet som grendenavn utgår.   
 
Skattvollen: Samisk språksenter har registrert Skattvoll, Skattvollen. Parallellnavn: 
Guollejohka. Gård nr. 22. Skytte-Blix (Samiske stedsnavn i Kåfjord i Troms, s. 10): Guolle-
johka (fiskeelva), n. Skattvollen. Grend. 
 
Kilen: Samisk språksenter har registrert: Under landet mellom elvene. Gård (23) og området 
under Skáidi med noen få hus. Navnet har sanns. gitt navnet Skattvoll til bygdelaget 
(Guollejohka på samisk). Parallellnavn: Kilen. J.Qvigstad (1935:28): gårdsnummer 23 Kilen, lp. 
Skaide-vuol`de (under kilen). Skáidevuolli er en del av Guollejohka/Skattvollen. Navnet som 
grendenavn utgår.  
 
Kåfjorddalen: Er brukt som grendenavn.  



Fra: Aud Kirsti Pedersen (Aud.Kirsti.Pedersen@kartverket.no)
Sendt: 27.02.2019 10.54.04
Til: Post Kafjord; Inger Marie Åsli
Kopi: Steinar Vaadal; post@sprakradet.no

Emne: 06/01253-160 - Navnesak Indre Kåfjord - knr 1940 Kåfjord kommune
Vedlegg: Vedtak sak 2018-192 Gáivuona suohkan-Kåfjord kommune.xlsx
Kåfjord kommune
v/Inger Marie Åsli
 
På bakgrunn av tilrådingene fra Stedsnavntjenesten i brev av 20.10.2018 har Kartverket gjort noen flere vedtak om
skrivemåten av navn i sak 2018/192, se det vedlagte excel‐skjemaet som inneholder alle vedtak i saka.
 
Navnet Mølleneset (li) er det ikke gjort vedtak om, for plasseringa er ukjent. Nyvollen er ikke ei slette i SSR –
navnet viser til matrikkelgård 20.
Følgende navn har skrivemåtestatus godkjent i SSR, og det har derfor ikke vært nødvendig å fastsette
skrivemåtestatusen med vedtak:
Einebakken (bruk 19/13), Elvenes (bruk 20/3), Aspelund (bruk 20/19) – Kartverket har ingen opplysninger om at
Aspelund også er navnet på ei li. Holmen (bruk 24/1), Holmenes (bruk 24/2), Skattvollen (gård 22, brukene 22/1,
22/2, 22/3), Kilen (gård 23), Kåfjorddalen (gård 25), Ankerlia (gammel bosetningsplass), Nyvollen (bruk 20/1).
 
Bruk 24/2/1 er ikke registrert med et navn i matrikkelen. Navnet på festebruket skal være i samsvar med navnet på
bruk 24/2 – tillegget «gård» skal ikke være en del av bruksnavnet.
 
Vennlig hilsen
Aud‐Kirsti Pedersen
 

 
 
Aud‐Kirsti Pedersen
Navneansvarlig for Nord‐Norge
Kartverket Bodø, Tromsø, Vadsø
Tlf. 32118758 – 99414998
E‐post: aud.kirsti.pedersen@kartverket.no
 
www.kartverket.no ‐ + 47 32 11 80 00
 



Oppslagsnu
mmer

Vedtatt(e)
eller

prioritert
skrivemåte(r

)

Andre
skrivemåter

Navneobjekt
type

Kommunenu
mmer

Gards-
/bruksnumm

er

871181/1
Oldervoll
(Vedtatt)

Bruk 1940 1940-22/25

175257/1
Vallasbakken
(Vedtatt)

Vállasbakken
(Avslått)

Bakke 1940

417654/1
Millonjunni
(Vedtatt)

Miellenjunni
(Avslått)

Bakke 1940

983747/1
Reatkáčorru
(Vedtatt)

Bakke 1940

443595/2
Guollejohka
(Vedtatt)

Gard 1940 1940-22

667252/1
Gáivuonvuov
di (Vedtatt)

Dal 1940

782257/1
Rufferohtu
(Vedtatt)

Rofferohtu
(Avslått)

Skog 1940

984028/1
Ruffedearbm
i (Vedtatt)

Bakke 1940

984027/1
Duolban
(Vedtatt)

Slette 1940

983953/1
Nyvollen
(Vedtatt)

Gard 1940 1940-20

983953/2
Ođđagieddi
(Vedtatt)

Gard 1940 1940-20

983755/1
Holmen
(Vedtatt)

Bruk 1940 1940-24/4

236276/1
Ruffebákti
(Vedtatt)

Roffebákti
(Avslått)

Berg 1940

983751/1
Suhpenjunni
(Vedtatt)

Bakke 1940

983748/1
Ribatmohkki
(Vedtatt)

Vik 1940

983752/1
Holmen
(Vedtatt)

Gard 1940 1940-24

983752/2
Miessegieddi
(Vedtatt)

Gard 1940 1940-24

143124/1
Miessegieddi
(Vedtatt)

Eng 1940

667252/2
Gáivuonvággi
(Vedtatt)

Dal 1940

175257/2
Vállasčorru
(Vedtatt)

Bakke 1940

983750/1
Ribatbálggis
(Vedtatt)

Sti 1940

Sti som går
langs
Ribatdearbm
i



807601/2
Skáiddivuolli
(Vedtatt)

Gard 1940 1940-23

504614/2
Melen
(Vedtatt)

Bruk 1940 1940-21/2

984221/1
Váddasvuolli
(Vedtatt)

Bakke 1940

Området der
den gamle
kjerrevegen
starter
klatringa opp
Váddas. -
Opplysning
fra Magne
Monsen
1.5.2018

504614/3
Miellenjunni
(Vedtatt)

Bruk 1940 1940-21/2

984238/1
Vállasčorru
(Vedtatt)

Bruk 1940 1940-25/75
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Deres ref. Vår ref. Dato 
 16/938-17/LLH 20.10.2018 

 
 

Kåfjord kommune – navnesak Millujunni mfl. – tilråding 
 

Vi har sortert ut de norske navnene i saken fra kommunens skjema, og våre tilrådinger for 
disse navnene følger i fet skrift i skjemaet nedenfor. 
 

Nr. Navn Objekttype og 
evt. gnr/bnr 

Høringsuttalelser Saksopplysninger og tilråding 

1 Mølleneset Li  Mølleneset 

2 Einebakken Bruk (19/13)  I matrikkelutkastet fra 1950 har gnr/bnr 19/13 navnet 
Einebakken. ‘sted der det vokser einer’ 
Einebakken 

3 Elvenes Grend  Elvenes 

4 Elvenes Bruk (20/3)  I matrikkelen fra 1903-1908 og i matrikkelutkastet fra 1950 
har gnr/bnr 20/3 navnet Elvenes. 
Elvenes 

5 Aspelund Skråning  Asplund, sekundært Aspelund  (alle gamle navn på Asp- i 
Nordland er utan bindevokal, men nyere navn) 

6 Aspelund Grend  Asplund, sekundært Aspelund   

7 Aspelund Bruk (20/19)  I matrikkelutkastet fra 1950 har gnr/bnr 20/19 navnet 
Aspelund. 
Asplund, sekundært Aspelund   

8 Holmen Gård (24)  Norske Gaardnavne har oppslagsformen Holmen og uttalen 
/hå´lmen/. I matrikkelen fra 1903-1908 har gnr 24 navnet 
Holmen, med merknaden «Ogsaa skr. Holme». I 
matrikkelutkastet fra 1950 har gnr 24 navnet Holmen. 
Holmen 

9 Holmen Bruk (24/1)  I matrikkelen fra 1903-1908 har gnr/bnr 24/1 navnet Holmen. 
I matrikkelutkastet fra 1950 har gnr/bnr 24/1 navnet Holme. 
Holmen 

10 Holmenes Bruk (24/2)  I matrikkelen fra 1903-1908 og i matrikkelutkastet fra 1950 
har gnr/bnr 24/2 navnet Holmenes. 
Holmenes 

11 Holmenes/ 
Holmenes 
sjøsamiske gård 

Bruk (24/2/1)  I matrikkelen fra 1903-1908 og i matrikkelutkastet fra 1950 
har gnr/bnr 24/2 navnet Holmenes. 
Holmenes 

12 Holmen Grend  Holmen 

13 Holme Bruk (24/4) Eier: Holmen I matrikkelen fra 1903-1908 har gnr/bnr 24/4 navnet Holmen. 
I matrikkelutkastet fra 1950 har gnr/bnr 24/4 navnet Holme. 
Holmen 
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14 Myrset Grend  Myrset 

15 Myrseth Bruk (21/2) Eier: Melen (Utgår - vedtak gjort 2.5.2018) 

16 Myrseth Bruk (21/2-2 og 
3) 

 I matrikkelutkastet fra 1950 har gnr/bnr 21/2 navnet 
Myrseth. 
(Denne utgår kanskje også, jf. forrige?) 

17 Oldervoll Bruk (22/25) Eier: Oldervoll (Utgår - vedtak gjort 2.5.2018) 

18 Skattvoll Grend  Skattvollen 

19 Skattvollen Gård (22)  Norske Gaardnavne har oppslagsformen Skatvolden og 
uttalen /ska`ttvåljljen/. Førsteleddet i navnet kan ha 
sammenheng med skattlegging, eller helst komme av 
intetkjønnsordet skat ‘topp og grener av trær, særlig furu’. I 
matrikkelen fra 1903-1908 har gnr 22 navnet Skatvollen. I 
matrikkelutkastet fra 1950 har gnr 22 navnet Skattvollen. 
Skattvollen 

20 Skattvollen Bruk (22/1)  I matrikkelen fra 1903-1908 har gnr/bnr 22/1 navnet 
Skatvollen. I matrikkelutkastet fra 1950 har gnr/bnr 22/1 
navnet Skattvollen. 
Skattvollen 

21 Skattvollen Bruk (22/2)  I matrikkelen fra 1903-1908 har gnr/bnr 22/2 navnet 
Skatvollen. I matrikkelutkastet fra 1950 har gnr/bnr 22/2 
navnet Skattvollen. 
Skattvollen 

22 Skattvollen Bruk (22/3) Eier: Skattvoll I matrikkelen fra 1903-1908 har gnr/bnr 22/3 navnet 
Skatvollen. I matrikkelutkastet fra 1950 har gnr/bnr 22/3 
navnet Skattvollen. 
Skattvollen 

23 Kilen Grend  Kilen 

24 Kilen Gård (23)  Gården er ikke registrert i Norske Gaardnavne. I matrikkelen 
fra 1903-1908 og i matrikkelutkastet fra 1950 har gnr 23 
navnet Kilen. 
Kilen 

25 Vállasbakken Bakke  Vallasbakken 

26 Wallasbakken Bruk (25/75) Eier: Wallasbakken Vallasbakken 

27 Kåfjorddalen Grend  Kåfjorddalen 

28 Kåfjorddalen Gård (25)  Norske Gaardnavne har oppslagsformen Kaafjorddalen og 
uttalen /kå:´fjórdalen/. I matrikkelen fra 1903-1908 har gnr 
25 navnet Kaafjorddalen. I matrikkelutkastet fra 1950 har gnr 
25 navnet Kåfjorddalen. 
Kåfjorddalen 

29 Kåfjorddalen Bruk (25/2)  I matrikkelen fra 1903-1908 har gnr/bnr 25/2 navnet 
Kaafjorddalen. I matrikkelutkastet fra 1950 har gnr/bnr 25/2 
navnet Kåfjorddalen. 
Kåfjorddalen 

30 Kåfjorddalen Bruk (25/3)  I matrikkelen fra 1903-1908 har gnr/bnr 25/3 navnet 
Kaafjorddalen. I matrikkelutkastet fra 1950 har gnr/bnr 25/3 
navnet Kåfjorddalen. 
Kåfjorddalen 

31 Kåfjorddalen Dal  Kåfjorddalen 

32 Ankerlia Gml. bos.pl.  Ankerlia 

33 Ankerlien Bruk (24/5)  I matrikkelen fra 1903-1908 og i matrikkelutkastet fra 1950 
har gnr/bnr 24/5 navnet Ankerlien. 
Ankerlia 

34 Ankerlien Bruk (24/5,1 og 
3) 

 I matrikkelen fra 1903-1908 og i matrikkelutkastet fra 1950 
har gnr/bnr 24/5 navnet Ankerlien. 
Ankerlia 
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35 Nyvoll Slette  Nyvollen 

36 Nyvollen Bruk (20/1)  Gårdsnavnet har i Norske Gaardnavne oppslagsformen 
Nyvolden og uttalen /ný´våljljen/. I matrikkelen fra 1903-1908 
og i matrikkelutkastet fra 1950 har gnr/bnr 20/1 navnet 
Nyvollen. 
Nyvollen 

37 Nyvollen Bruk (20/2)  I matrikkelen fra 1903-1908 og i matrikkelutkastet fra 1950 
har gnr/bnr 20/2 navnet Nyvollen. 
Nyvollen 

38 Nyborg Bruk (20/9)  I matrikkelutkastet fra 1950 har gnr/bnr 20/9 navnet Nyborg. 
Nyborg 

 
For navnekonsulent Botolv Helleland 
 
Vennlig hilsen 
 
 

Daniel Gusfre Ims  Line Lysaker Heinesen 
seksjonssjef  rådgiver 

 
Brevet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrifter. 
 
 
Mottakere: 
Kartverket    

 
 
Kopi til: 
Kåfjord kommune    
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 Kåfjord kommune bruker følgende kartreferanser: EU 89, UTM-sone 33. Det er denne referansen Kåfjord kommune bruker i 

kartsammenheng. Se: www.norgeskart.no  

 

 Hvor vi ikke har kartreferanse fra EU 89, UTM sone, bruker vi kartreferanse fra M711, kartblad 1633 I. 

 

 J. Qvigstad (1935): De lappiske stedsnavn i Troms fylke kan du finne på Nasjonalbiblioteket sine nettsider, www.nb.no 

 

 
 

Nr. Evt skrivemåte-

alternativ 

skrivemåte 

fra kommunen 

Skrivemåte(r) 

i offentlig bruk 

M – Matrikkel 

KV – 

Kartverket 

N50 – Kartblad 

 

Skrivemåte-

alternativ 

 

Objekttype Kartreferanse Kommentarer Foreløpig og endelig 

tilrådning av samisk 

stednavntjeneste  

 

 

 

1  

Millojunni 

 

Millujunni 

 

 

Miellenjunni 

N50 267-5-2 

 

 Li UTM33:  

Øst 727960 

Nord 7720401 

Kommunen  har fått opplysning 

om at stedsnavnet Miellenjunni 

er feilskrevet. Informant mener 

at stedets riktige navn er  

Millunjunni (på norsk: 

Mølleneset).  

 

Schytte Blix (1951-56) har 

registrert Mil’lo-junne 

(møllneset). G.nr. 19,  

nordsiden av Badjánjohka.  

 

Vi ber om innspill på dette. 

 

Millonjunni 

 

http://www.norgeskart.no/
http://www.nb.no/
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SD: Torleif Lyngstad, 

Birtavarre, f. 1938, på opptak 

fra 1983 sier Millonjunni og 

forklarer at det har stått en 

mølle der. Også en til sier det: 

Nils Bernhard Henriksen? 

 

Siste ledd: - njunni. – junni: Når 

det gjelder dette sier Sametinget 

at:  må bruke rettskrivinga 

njunni. Varianten junni er 

ikke utbredt nok til å være en 

regional samleform. 
 

KV: Miellenjunni (li) har status 

godkjent.  

 

2 Reatkačorru   
 

 

Bakke 

 

1633 I:  

938/095 

 

Har bakken norsk og/eller 

kvensk navn? 

Reatkačorru 

3 Reatkačorru M – 19/13 

Einebakken 

 

KV: 

Einebakken 

 Gård/Bruk 

19/13 

1633 I:  

938/095 

 

7720337/ 

728065 

Vi ber gårds/brukseiere 

vurdere om dette er det 

samiske parallellnavnet, og 

om de ønsker å ta det samiske 

navnet i bruk som bruksnavn: 

sammen med norsk og/eller 

kvensk navn eller istedenfor –  

se tilsendt skjema. 

 

 

 

 

Reatkačorru 
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4 Ribat  

 

 

 

N50: Elvenes  Grend 1633 I: 942/090 Er Ribat navnet på en grend? 

 

Hva er utstrekningen på 

grenda? 

 

Har grenda norsk og/eller 

kvensk navn? 

 

KV: Ribatdearbmi (bakke) har 

status godkjent. 

 

Ribat 

6 Ribatmohkki 

 

  Bukt UTM 33 

Øst 728835 

Nord 7719734 

 

 Ribatmohkki 

7 Ribatbálggis   Skogsvei 
 

 

1633 I: 947/089 SD: Torleif Lyngstad, 

Birtavarre, f. 1938, på opptak 

fra 1983, sti som går langs 

Ribatderbmi 

 

 

 

Ribatbálggis 

8 Johkagieddi 

 

M – 20/3 

Elvenes 

 

 Gård/Bruk 

20/3 

7719759/ 

728789 
Vi ber gårds/brukseiere 

vurdere om dette er det 

samiske parallellnavnet, og 

om de ønsker å ta det samiske 

navnet i bruk som bruksnavn: 

sammen med norsk navn 

og/eller kvensk navn eller 

istedenfor – se tilsendt skjema 

 

 

Johkagieddi 
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J. Qvigstad (1935): 20-3 

Elvenes, lp. Jokkagied’de 

(elvevoll). 

 

9 Suhpejunni N50: Aspelund  Skråning 

 

1633 I: 948/088 

 

Siste ledd: - njunni. – junni:  

Når det gjelder dette sier 

Sametinget at:  må bruke 

rettskrivinga njunni. Varianten 

junni er ikke utbredt nok til å 

være en regional samleform. 

 

Er Aspelund norsk navn på 

skråninga? Har skråninga 

kvensk navn? 

 

Suhpenjunni 

10 Suhpejunni 

 

N 50: Aspelund 

 

 Grend 1633 I: 948/088 Siste ledd: - njunni. – junni:  

Når det gjelder dette sier 

Sametinget at:  må bruke 

rettskrivinga njunni. Varianten 

junni er ikke utbredt nok til å 

være en regional samleform. 

 

Er Suhpejunni navnet på en 

grend? 

 

Er Aspelund norsk navn på 

grenda? Har grenda kvensk 

navn? 

 

Hva er utstrekningen på 

grenda? 

 

Suhpenjunni 
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11 Suhpejunni M - 20/19 

Aspelund 

 

 

Gård/Bruk 

20/19 

7719744/ 

729096 
Vi ber gårds/brukseiere 

vurdere om dette er det 

samiske parallellnavnet, og 

om de ønsker å ta det samiske 

navnet i bruk som bruksnavn: 

sammen med norsk navn 

og/eller kvensk navn eller 

istedenfor – se tilsendt skjema. 

 

Suhpenjunni 

12 Holmen 

 

Miessegieddi 

 

  Gård 24 

 

 

 

Norske Gaardnavne Tromsø 

Amt (1911):  Gård 24: Holmen. 

 

J. Qvigstad (1935:28): 24-4 

Holmen, lp. Miesse-gied’de 

(reinkalvengen). 

 

KV: Miessegieddi (eng) har 

status godkjent. 

 

Miessegieddi 

14 Miessegieddi M -24/1 

Holmen 

 Gård/Bruk  

24/1 

7718812/ 

728881 
Vi ber gårds/brukseiere 

vurdere om dette er det 

samiske parallellnavnet, og 

om de ønsker å ta det samiske 

navnet i bruk som bruksnavn: 

sammen med norsk navn 

og/eller kvensk navn eller 

istedenfor – se vedlagt skjema 

 

J. Qvigstad (1935:28): 24-4 

Holmen, lp. Miesse-gied’de 

(reinkalvengen). 

 

Miessegieddi 
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14 Missegieddi M - 24/2 

Holmenes 

 

 Gård/Bruk  

24/2 

7719158/ 

728903 
Vi ber gårds/brukseiere 

vurdere om dette er det 

samiske parallellnavnet, og 

om de ønsker å ta det samiske 

navnet i bruk som bruksnavn: 

sammen med norsk navn 

og/eller kvensk navn eller 

istedenfor – se vedlagt skjema 

 

Miessegieddi 

13 Holmenes sjøsamiske 

gård 

 

Miessegietti 

mearrasámi dálu 

 

Holmenes 

 

Miessegieddi 

Holmenes 

sjøsamiske gård 

 

Miessegietti 

mearrasámi 

dálu 

 

 Gård/Bruk 

24/2/1 

7718985/ 

728793 

 

Vi ber gårds/brukseiere  

vurdere om dette er det 

samiske parallellnavnet, og 

om de ønsker å ta det samiske 

navnet i bruk som bruksnavn: 

sammen med norsk navn 

og/eller kvensk navn eller 

istedenfor – se vedlagt skjema 

 

Holmenes sjøsamiske gård er 

Nord-Troms museums 

hovedanlegg i Kåfjord 

kommune. 

 

Miessegietti 

meárrasámi dállu 

15 Hoalbma 

 

 

 

 

  Mo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               1633 I:  

950-953/078-

080 

Har lokaliteten norsk og eller 

kvensk navn? 

 

 

 

 

 

 

 

Hoalbma 
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16 Holmen 

 

Hoalbma 

N50 Holmen  Grend 1633 I : 950-

953/078-080 

 

 

 

Har grenda kvensk navn? 

 

SD: Kasper Elvenes, f. 1925, 

sier at hele området fra brua og 

utover forbi museet kalles 

Miessegieddi, og han har hørt at 

noen kaller det for Hoalbma 

også, men det er kun en 

samifisering av norske Holmen. 

 

Hoalbma 

 

eller 

 

Miessegieddi 

17 Miessegieddi M: 24/4  

Holme 

 

 

 

 Gård/Bruk 

24/4 

7718926/ 

729247 
Vi ber gårds/brukseiere 

vurdere om dette er det 

samiske parallellnavnet, og 

om de ønsker å ta det samiske 

navnet i bruk som bruksnavn: 

sammen med norsk navn 

og/eller kvensk navn eller 

istedenfor – se vedlagt skjema. 

 

J. Qvigstad (1935): 24-4 

Holmen, lp Miessegied’de 

(reinkalvengen). 

 

Miessegieddi 

18 Miellejunni  

 

 

N50: Myrset  Grend 1633 I: 955/076 Siste ledd: - njunni. – junni:  

Når det gjelder dette sier 

Sametinget at:  må bruke 

rettskrivinga njunni. Varianten 

junni er ikke utbredt nok til å 

være en regional samleform. 

 

 

Miellenjunni 



Opplysninger til navnesaker i Indre Kåfjord, 1940 Kåfjord 
 

 
 

8 

Er Miellenjunni også navnet 

på en grend? 

 

Er Myrset norsk navn på 

grenda? Har grenda kvensk 

navn? 

 

Hva er utstrekninga på 

grenda? 

 

KV: Miellenjunni (li) har status 

godkjent. 

 

19 Miellejunni M - 21/2 

Myrseth 

 Gård/Bruk 

21/2 

 

7719424/ 

730353 
Vi ber gårds/brukseiere 

vurdere om dette er det 

samiske parallellnavnet, og 

om de ønsker å ta det samiske 

navnet i bruk som bruksnavn: 

sammen med norsk navn 

og/eller kvensk navn eller 

istedenfor – se vedlagt skjema 

 

Miellenjunni 

19 Miellejunni M 21/2-2 og 3 

Myrseth 

 Gård/Bruk 

21/2-2 og 3 

7718630/ 

729826 

 

7718600/ 

729858 

Vi ber gårds/brukseiere 

vurdere om dette er det 

samiske parallellnavnet, og 

om de ønsker å ta det samiske 

navnet i bruk som bruksnavn: 

sammen med norsk navn 

og/eller kvensk navn eller 

istedenfor – se vedlagt skjema 

 

 

Miellenjunni 
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20 Miellevuolli   Grend 1633 I: 953/082 Er Miellevuolli navnet på en 

grend? 

 

Har grenda norsk og/eller 

kvensk navneform? 

 

Hva er utstrekninga på 

grenda? 

 

KV: Miellevuolli (utmark)  har 

status godkjent. 

 

Miellevuolli 

21 Máhtečorru   Grend 1633 I: 959/076 Er Máhtečorru navnet på en 

grend? 

 

Er Oldervoll norsk navn på 

grenda? Har grenda kvensk 

navn? 

 

Hva er utstrekninga på 

grenda? 

 

Máhtečorru 

22 Máhtečorru M - 22/25 

Oldervoll 

 

 Gård/Bruk 

22/25 

7719175/ 

730574 
Vi ber gårds/brukseiere 

vurdere om dette er det 

samiske parallellnavnet, og 

om de ønsker å ta det samiske 

navnet i bruk som bruksnavn: 

sammen med norsk navn 

og/eller kvensk navn eller 

istedenfor – se vedlagt skjema 

 

SD: 22/25: Oldervoll 

Máhtečorru 
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       22/18: Litlebakken 

 

23 Guollejohka 

 

Skattvoll 

KV: Skattvoll  Grend 

 

UTM33:  

Øst 730904 

Nord 7718330 

 

(1633 I: 

96/072-076) 

 

 

Har grenda kvensk navn? 

 

KV: Skattvoll (bygdelag) status 

godkjent. 

Guollejohka 

24 Skattvollen 

 

Guollejohka 

  Gård 22 

 

 Norske gaardsnavne, Tromsø 

Amt (1911): 22 – Skatvolden. 

 

J. Qvigstad (1935: 28): 22 – 

Skattvollen, lp. Guolle-johka 

(fiskeelva). 

 

 

 

Guollejohka 

25 Guollejohka M –  

22/1  

Skattvollen 

 

 

 

 

 Gård/Bruk 

22/1 

 

7719247/ 

730595 
Vi ber gårds/brukseiere 

vurdere om dette er det 

samiske parallellnavnet, og 

om de ønsker å ta det samiske 

navnet i bruk som bruksnavn: 

sammen med norsk navn 

og/eller kvensk navn eller 

istedenfor – se vedlagt skjema 

 

J. Qvigstad (1935): 22 

Skattvollen, lp Guollejokka 

(fiskeelva). 

 

Guollejohka 
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25 Guollejohka M -  

22/2  

Skattvollen 

 

KV –  

Skattvollen 

 

 

 Gård/Bruk 

22/2 

7718580/ 

731277 
Vi ber gårds/brukseiere 

vurdere om dette er det 

samiske parallellnavnet, og 

om de ønsker å ta det samiske 

navnet i bruk som bruksnavn: 

sammen med norsk navn 

og/eller kvensk navn eller 

istedenfor – se vedlagt skjema 

 

J. Qvigstad (1935): 22 

Skattvollen, lp Guollejokka 

(fiskeelva). 

 

KV – Skattvollen godkjent og 

tilrådd. 

 

Guollejohka 

25 Guollejohka M- 

22/3 

Skattvollen 

 Gård/Bruk 

22/3 

 

7718567/ 

730809 
Vi ber gårds/brukseiere 

vurdere om dette er det 

samiske parallellnavnet, og 

om de ønsker å ta det samiske 

navnet i bruk som bruksnavn: 

sammen med norsk navn 

og/eller kvensk navn eller 

istedenfor – se tilsendt skjema. 

 

J. Qvigstad (1935): 22 

Skattvollen, lp Guollejokka 

(fiskeelva). 

 

 

 

 

Guollejohka 
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26 Skáiddivuolli 

 

N50 

Kilen 

 Grend 1633 I: 970/073 Er Skáiddivuolli navnet på en 

grend? 

 

Har grenda norsk og/eller 

kvensk navneform? 

 

Hva er utstrekninga på 

grenda? 

 

SD: Skáidevuolde godkjent som 

li. –vuolde høres ikke på band. 

 

Skáiddivuolli 

27 Kilen 

 

Skáiddivuolli 

  Gård 23  Matrikkelutkast 1950, Kåfjord 

herad: 23 Kilen. 

 

J. Qvigstad: Lappiske stedsnavn 

i Troms fylke (1935:28): 23 

Kilen, lp. Skaide-vuol’de (under 

Kilen) 

 

Skáiddivuolli 

28 Vállasčorru 

 

 

Vállasbakken 

KV: 

Vállasbakken 

 Haug/ 

Morenerygg 

 

UTM33: 

Øst 731472 

Nord 7717945 

 

(1633 I : 

970/070) 
 

 

KV: Vállasbakken (bakke) 

status godkjent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vállasčorru 
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29 Vállasčorru 

 

 

  Grend 1633 I : 

970/070 
Er Vállasčorru navnet på en 

grend? 

 

Har grenda norsk og/eller 

kvensk navneform? 

 

Hva er utstrekninga på 

grenda? 

 

Vállasčorru 

30 Vállasčorru M: 25/75 

Wallasbakken 

 Gård/Bruk 

25/75 

7717936/ 

731436 

Vi ber gårds/brukseiere 

vurdere om dette er det 

samiske parallell 

navnet, og om de ønsker å ta 

det samiske navnet i bruk som 

bruksnavn: sammen med 

norsk navn og/eller kvensk 

navn eller istedenfor  - se 

vedlagt skjema 

 

Vállasčorru 

32 Vállas 

 

Kåfjorddalen 

KV: 

Kåfjorddalen 

 Grend 1633 I: 97/05-

06 
 

gaisi.no: Vállasčorru (....) Det er 

et naturlig skille mellom 

bygdelaga Skattvoll og 

Kåfjorddalen (Vállas på samisk) 

(....). 

 

Har grenda kvensk 

navneform?  

 

KV: Vállas (li) status godkjent 

Kåfjorddalen (bygdelag) status 

godkjent. 

 

Vállas 
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33 Kåfjorddalen 

 

Vállas 

  Gård 25 

 
 Norske Gaardnavne, Tromsø 

Amt (1911): Kaafjorddalen 

 

Matrikkelutkast 1950, Kåfjord 

herad: 25 Kåfjorddalen 

 

J.Qvigstad (1935:35): G.nr.25 

Kåfjorddalen. Den øverste 

gården i dalen kalles Vallas 

(moen). 

 

Vállas 

33 Vállas M - 25/2 

Kåfjorddalen 

 

 Gård/Bruk 

25/2 

 

7717557/ 

731834 

Vi ber gårds/brukseiere 

vurdere om dette er det 

samiske parallellnavnet, og 

om de ønsker å ta det samiske 

navnet i bruk som bruksnavn: 

sammen med norsk navn 

og/eller kvensk navn eller 

istedenfor – se vedlagt skjema 

 

J. Qvigstad (1935): 25 

Kåfjorddalen. Den øverste 

gården i dalen kalles Vallas 

(moen). 

 

 

 

 

 

 

 

Vállas 
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33 Vállas M - 25/3 

Kåfjorddalen 

 Gård/Bruk 

25/3 

7717896/ 

731979 
Vi ber gårds/brukseiere 

vurdere om dette er det 

samiske parallellnavnet, og 

om de ønsker å ta det samiske 

navnet i bruk som bruksnavn: 

sammen med norsk navn 

og/eller kvensk navn eller 

istedenfor – se vedlagt skjema 

 

J. Qvigstad (1935): 25 

Kåfjorddalen. Den øverste 

gården i dalen kalles Vallas 

(moen). 

 

Vállas 

46 Gáivuonvággi 

 

Gáivuonvuovdi  

Kåfjorddalen  

KV: 

 Kåfjorddalen 

Gáivuonvuovdi 

 Dal UTM 33 

Øst: 729652 

Nord: 7717434 

 

Kommunen har informasjon om 

at navnet Gáivuonvággi også 

har vært/er i bruk for dalen 

 

• Gáivuonvuovdi 

(Qvigstad) 

• Gáivuonvággi 

(informanter) 

 

Vi ber om innspill på dette. 

 

KV: Gáivuonvuovdi og 

Kåfjorddalen (dal) status 

godkjent 

 

 

 

 

Gáivuonvuovdi 

 

 

Gáivuonvággi 
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34 Goahteluoppal   ? 1633 I: 975/053 Hvilken objekttype er dette? 

 

Goahteluoppal 

35 Goahteluoppal   Grend 

 

 

1633 I: 975/053 

 
Er Goahteluoppal navnet på 

en grend? 

 

Hva er utstrekninga på 

grenda? 

 

Goahteluoppal 

36 Stuora Rovvi   ? 1633 I: 980/140 

 
Hvilken objekttype er dette? 

 

 

Stuora Rovvi 

37 Váddasvuolli 

 

Ankerlia 

KV: Ankerlia  Gammel 

bosettings-

plass 

UTM33:  

Øst 734019 

Nord 7713126 

 

(1633 I:  98/01) 
 

KV: Ankerlia (bosettplass) 

status godkjent 
Váddasvuolli 

37 Váddasvuolli M –  

24/5 

Ankerlien 

 

 

 

 

Gård/bruk 

24/5 

 

 

7703977/ 

734306 
Vi ber gårds/brukseiere 

vurdere om dette er det 

samiske parallellnavnet, og 

om de ønsker å ta det samiske 

navnet i bruk som bruksnavn: 

sammen med norsk navn 

og/eller kvensk navn eller 

istedenfor – se vedlagt skjema 

 

J.Qvigstad (1935): 24 5-9 

Ankerlien, lp. Vad’das-vuolle 

(under ulendet). 

 

 

 

Váddasvuolli 
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37 Váddasvuolli 24/5, 1 og 3 

Ankerlien 

 

 24/5,1 og 3 

 

7705073/ 

738737 

 

7705060/ 

738879 

Vi ber gårds/brukseiere 

vurdere om dette er det 

samiske parallellnavnet, og 

om de ønsker å ta det samiske 

navnet i bruk som bruksnavn: 

sammen med norsk navn 

og/eller kvensk navn eller 

istedenfor – se tilsendt skjema. 

 

J.Qvigstad (1935): 24 5-9 

Ankerlien, lp. Vad’das-vuolle 

(under ulendet). 

 

Váddasvuolli 

38 Duolban Nyvoll  Slette 1633 I: 933-

938/091-097 

 

Er Nyvoll norsk navn på 

sletta? Har sletta kvensk 

navn? 

 

Duolban 

39 Duolban   Boligfelt 
 

933-938/091-

097 
 

 Duolban 

40 Johkabealde M –  

20/1 Nyvollen 

 

 Gård/Bruk 

20/1 

7719874/ 

727553 

Vi ber gårds/brukseiere 

vurdere om dette er det 

samiske parallellnavnet, og 

om de ønsker å ta det samiske 

navnet i bruk som bruksnavn: 

sammen med norsk navn 

og/eller kvensk navn eller 

istedenfor – se vedlagt skjema 

 

J.Qvigstad (1935): 20-1 

Nyvollen, lp. Jogabælle 

(elvesiden). 

Duolban 

 

eller 

 

Ođđagieddi 

 

SD: Er dette riktig? 

Eline Mathisen, f. 1902, 

bosatt på gården sier 

Ođđagieddi på band, 

noe som stemmer med 

Qvigstad s. 28. 



Opplysninger til navnesaker i Indre Kåfjord, 1940 Kåfjord 
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J.Qvigstad (1935): 20-2 

Nyvollen, lp. Ođđađgiedde 

(nyvoll), kalles på norsk 

Tuevollen. 

 

 

Kasper Elvenes, f. 1925, 

sier også Ođđagieddi 

om Nyvollen, men sier 

at området også kalles 

Duolban. 

 

40 Ođđagieddi M –  

20/2 Nyvollen 

 

 

  

 Gård/Bruk 

20/2 

7720226/ 

729236 
Vi ber gårds/brukseiere 

vurdere om dette er det 

samiske parallellnavnet, og 

om de ønsker å ta det samiske 

navnet i bruk som bruksnavn: 

sammen med norsk navn 

og/eller kvensk navn eller 

istedenfor – se vedlagt skjema 

 

J.Qvigstad (1935): 20-2 

Nyvollen, lp. Ođđađgiedde 

(nyvoll), kalles på norsk 

Tuevollen. 

 

Duolban  

 

eller  

 

Ođđagieddi 

41 Ruffedearbmi   Bakke 1633 I: 976/065 

 
Har bakken norsk og/eller 

kvensk navn? 

 

Ruffedearbmi 

42 Ruffedearbmi M - 20/9 

Nyborg 

 Gård/Bruk 

20/9 

7719609/ 

729510 
Vi ber gårds/brukseiere 

vurdere om dette er det 

samiske parallellnavnet, og 

om de ønsker å ta det samiske 

navnet i bruk som bruksnavn: 

sammen med norsk navn 

og/eller kvensk navn eller 

istedenfor – se vedlagt skjema 

Ruffedearbmi 

 

 

 

 

 

 

 



Opplysninger til navnesaker i Indre Kåfjord, 1940 Kåfjord 
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42 Ruffedearbmi   Grend 1633 I: 976/065 

 
Er Ruffedearbmi navnet på 

en grend? 

 

Hva er utstrekninga på 

grenda? 

 

Har grenda norsk eller 

kvensk navn? 

 

 

Ruffedearbmi 

44  Rufferohtu    Hvilken objekttype er dette? 

 

Hvor er Rufferohtu  

lokalisert? 

 

Rufferohtu 

45  Roffebákti    Hvilken objekttype er dette? 

 

Hvor er Ruffebákti lokalisert? 

 

SD: Peder Mikkelsen, f. 1909, 

sier på bandopptak i 1984 

Ruffebákti og forklarer at Ruffe 

er vannrenne, som en takrenne, 

der er ája på begge sider. 

Kasper Elvenes, f. 1925, sier det 

samme. 

 

 

Ruffebákti 
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Arkivsaksnr.: 2016/594 -62 

Arkiv: L32 

Saksbehandler:  Inger Marie Åsli 

Dato:                 21.08.2018 

Særutskrift 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
17/18 Samepolitisk utvalg 20.09.2018 
 Formannskap  

Skrivemåten på bygde- og grendenavn - Indre Kåfjord 

Henvisning til lovverk: 
 
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1990-05-18-11?q=stedsnavnloven 
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-05-23-638?q=stedsnavn 
 

Vedlegg 
1 Oppretting av navnesak – Indre Kåfjord 
2 Vedtak i Statens kartverk av 02.05.2018 
3 Endelig tilrådning Samisk stednavntjeneste av 28.6.2017 
4 Høringsuttalelse Samisk språksenter 
5 Høringsuttalelse Kåfjord kvensforening 

 

Saksprotokoll i Samepolitisk utvalg- 20.09.2018  

Behandling: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt med følgende tillegg; Administrasjonen arbeider 
videre med navnet på grenda Skattvoll/Gullejohka. 
 

Vedtak: 
Kåfjord kommune vedtar følgende skrivemåte på grender i Indre Kåfjord: 
Objekttype Språk Foreløpig tilrådning Endelig tilrådning Vedtak 
Grend Samisk Ribat Ribatmohkki Ribatmohkki 
Grend Samisk Hoalbma Miessegieddi Miessegieddi 
Grend  Samisk Miellenjunni Miellenjunni Utgår 
Grend Samisk Miellevuolli Miellevuolli Utgår 
Grend Samisk Máhtečorru Máhtečorru Utgår 
Grend Samisk Guollejohka Guollejohka Guollejohka 
Grend Samisk Skáidevuolli Skáidevuolli Utgår 
Grend  Samisk  Vállasčorru Vállasčorru Utgår 
Grend Samisk Vállas Vállas Vállas 
Grend  Samisk  Goahteluoppal Goahteluoppal Utgår 
Boligfelt Samisk Duolban Duolban Utgår 
Grend Samisk  Ruffedearbmi Ruffedearbmi Utgår 

 
Administrasjonen arbeider videre med navnet på grenda Skattvoll/Gullejohka. 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1990-05-18-11?q=stedsnavnloven
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-05-23-638?q=stedsnavn


 
 Side 3 av 3

 

Rådmannens innstilling 
Kåfjord kommune vedtar følgende skrivemåte på grender i Indre Kåfjord: 
Objekttype Språk Foreløpig 

tilrådning 
Endelig 
tilrådning 

Vedtak 

Grend Samisk Ribat Ribatmohkki Ribatmohkki 
Grend Samisk Hoalbma Miessegieddi Miessegieddi 
Grend  Samisk Miellenjunni Miellenjunni Utgår 
Grend Samisk Miellevuolli Miellevuolli Utgår 
Grend Samisk Máhtečorru Máhtečorru Utgår 
Grend Samisk Guollejohka Guollejohka Guollejohka 
Grend Samisk Skáidevuolli Skáidevuolli Utgår 
Grend  Samisk  Vállasčorru Vállasčorru Utgår 
Grend Samisk Vállas Vállas Vállas 
Grend  Samisk  Goahteluoppal Goahteluoppal Utgår 
Boligfelt Samisk Duolban Duolban Utgår 
Grend Samisk  Ruffedearbmi Ruffedearbmi Utgår 

 

Saksopplysninger 
Kåfjord kommune reiste i 2016 navnesak for å få fastsatt noen stedsnavn i Indre Kåfjord. Samisk 
og kvensk stedsnavntjeneste har gitt sine tilrådninger om skrivemåten på navnene. Saken har 
vært sendt på høring til lokale lag og foreninger ihht stedsnavnlovens § 6, første ledd.To 
høringssvar kom. Kvensk stedsnavntjeneste har uttalt at de ikke har funnet kvenske parallellnavn 
til navna i saken. Norsk stedsnavntjeneste har ikke gitt tilrådning i saka.  
 
Statens kartverk er vedtaksorgan for skrivemåten av gårds- og bruksnavn og naturnavn jfr. 
stedsnavnlovens § 5, 3.ledd. De har gjort vedtak på 19 nordsamiske stedsnavn fordelt 4 
gårdsnavn, 3 bruksnavn og 12 naturnavn.. I navnesaken er det flere bygde- og grendenavn hvor 
skrivemåten skal fastsettes. Her er Kåfjord kommune vedtaksorgan, jfr. § 5, 2.ledd i loven.  
 
Formålet med stadnavnlova av 1990 er uttrykt i § 1, første ledd: Formålet med denne lova er å ta 
vare på stadnavn som språklege kulturminne, gi dei ei skriftform som er praktisk, og som ikkje 
skygger for meiningsinnhaldet i namnet, og medverke til kjennskap til og aktiv bruk av namna.  
  
Videre sies det i andre ledd: Lova skal sikre omsynet til samiske og kvenske stedsnavn i samsvar 
med nasjonalt lovverk og internasjonale avtalar og konvensjonar. 
 
Skrivemåten er tilrådd på grunnlag av § 4, første ledd som sier at: Dersom ikkje anna er fastsett i 
denne lova, skal det ved fastsetjing av skrivemåten av stadnamn takast utgangspunkt i den 
nedervde lokale uttalen. Skrivemåten skal følgje gjeldande rettskrivingsprinsipp for norsk og 
samisk. For kvenske stadnamn skal skrivemåten følgje gjeldande rettskrivingsprinsipp for kvensk. 
 
Grendenavnene på samisk og kvensk følger navnet på naturnavnet hvor Statens kartverk er 
vedtaksorgan for skrivemåten. I lovens  § 4, andre ledd heter det at: Når det same namnet er 
brukt om ulike namneobjekt på den same staden, skal den skrivemåten som er brukt for det 
namneobjektet namnet opphavleg vart brukt om, som hovudregel vere retningsgivande for 
skrivemåten for dei andre namneobjekta. 
 
Samisk språksenter har uttalt seg om de samiske navna. Kåfjord kvenforening har uttalt at det 
ikke er kjent at navna i saka har parallellnavn på kvensk.  
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Vurdering 
Statens kartverk har gjort vedtak på skrivemåten på følgende naturnavn hvor det samme navnet 
blir brukt om ulike navneobjekt:   
Løpenummer 
(Navneskjema) 

Vedtak Navn på Merknad 

6 Ribatmohkki Vik  
15 Miessegieddi Eng  
24 Guollejohka Gard 24  

 
 
Rådmannens innstilling er i samsvr med tilrådningene fra samisk stednavntjeneste, samt vedtak i 
Statens kartverk 
Nr Navn på Språk Parallell-

navn 
Foreløpig 
tilrådning 

Endelig 
tilrådning 

Vedtak 

4 Grend Samisk  Ribat Ribatmohkki Ribatmohkki 
16 Grend Samisk Holmen, 

Holmenes 
Hoalbma Miessegieddi Miessegieddi 

18 Grend  Samisk  Miellenjunni Miellenjunni Utgår 
20 Grend Samisk  Miellevuolli Miellevuolli Utgår 
21 Grend Samisk Oldervoll Máhtečorru Máhtečorru Utgår 
23 Grend Samisk Skattvoll Guollejohka Guollejohka Guollejohka 
26 Grend Samisk Kilen Skáidevuolli Skáidevuolli Utgår 
29 Grend  Samisk  Vallas-

bakken 
Vállasčorru Vállasčorru Utgår 

32 Grend Samisk Kåfjorddalen Vállas Vállas Vállas 
35 Grend  Samisk   Goahteluoppal Goahteluoppal Utgår 
39 Boligfelt Samisk  Duolban Duolban Utgår 
43  Grend Samisk   Ruffedearbmi Ruffedearbmi Utgår 

 
Ribatmohkki: Samisk språksenter har tidligere registrert Ribat, grend. De sier videre i sin 
uttalelse at person bosatt der kaller området Ribatmohkki. Ikke hørt om stedsnavnet Ribat. I 
området Ribatmohkki er det ca. 7 hus.  
 
Miessegieddi: Samisk språksenter har tidligere registrert Miessegieddi. I dag er det en tendens 
stil at bare området mellom Okselva og gnr/bnr 24/3 kalles for Miessegieddi. De har snakket med 
samisktalende person fra Kåfjorddalen. Vedkommende mener at hele området heter 
Miessegieddi, og at øvre del av Holmen kalles for Máddjasullu. Her er det flere hus. 
 
Samisk stedsnavntjeneste sier at: Kasper Elvenes f. 1925 har fortalt at hele området fra brua og 
utover forbi museet kalles Miessegieddi. Han har også hørt noen kaller det for Hoalbma, men det 
er kun en samifisering av norske Holmen. Skytte Blix (Samiske stedsnavn i Kåfjord i Troms): 
Miesse-giedde (reinkalvengen), n. Holmen. 
 
Miellenjunni: Samisk språksenter har registrert: utstikker av sandmel. Gårdsnummer 21/2 – 
Myrseth. Statens kartverk har registrert navnet på en skråning. Navnet som grendenavn utgår. 
 
Miellevuolli: Samisk språksenter har registrert: under sandmelen. Gård nr. 21.  J.Qvigstad (De 
lappiske stedsnavn i Troms fylke, 1935, s. 28) har registrert gårdnr. 21 Kåfjordelva, lp. Mielle-
vuol’de (under melen). Navnet som grendenavn utgår. 
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Máhtečorru: Registrert hos Statens Kartverk på en haug. Máhtečorru er en del av 
Guollejohka/Skattvoll. Navnet som grendenavn utgår. 
 
Guollejohka: Samisk språksenter har registrert Guollejohka. Parallellnavn: Skattvoll, 
Skattvollen. Gård nr. 22. Skytte Blix (Samiske stedsnavn i Kåfjord i Troms, s.10): Guolle-johka 
(fiskeelva), n.Skattvollen. Grend.  
 
Skáidevuolli: Samis språksenter har registrert: Under landet mellom elvene. Gård (23) og 
området under Skáidi med noen få hus. Navnet har sanns. gitt navnet Skattvoll til bygdelaget 
(Guollejohka på samisk). Parallellnavn: Kilen. J. Qvigstad (1935: 28): gårdsnr. 23 Kilen, lp. 
Skaide-vuol’de (under kilen). Skáidevuolli er en del av Guollejohka/Skattvoll. Navnet som 
grendenavn utgår.  
 
Vállasčorru: Samisk språksenter har registrert: Haug/morenerygg danna av Njuorjohka. Det er 
et naturlig skille mellom bygdelaga Skattvoll og Kåfjorddalen som også kalles Vállas. Her har 
det ikke bodd folk i gamle dager, bare stått noen sommerfjøs (iflg. inf.). Navnet som grendenavn 
utgår.  
 
Vállas: Se kommentaren over.  
J. Qvigstad (1935:35): Gnr. 25 Kåfjorddalen. Den øverste gård i dalen kalles Vallas (moen). 
 
Goahteluohppal: Magne Monsen sier i e-post av 06.05.2018 at Goahtteluoppal ble i sin tid (av 
våre besteforeldre og før det) omtalt som bebyggelsen øverst i Kåfjorddalen – det vil si de 
sisteboligene før utmarka overtok (....) Stedsangivelsen brukes fortsatt i dag, spesielt blant eldre 
samisktalende. Området er en del av Vállas/Kåfjorddalen. Navnet som grendenavn utgår. 
 
Duolban: Samisk språksenter har registrert: Den nye enga/vollen. Gård/eiendom. Også 
fellesnavn på et område som omfatter eiendommene 20/7, 20/14, 20/13. Statens Kartverk har 
registrert navnet på en slette.  
 
Ingen boligfelt i Birtavarre, foruten Bjørkholdt, har egne navn. Her er det veiadresser som 
brukes. Duolban som navn på boligfelt utgår. 
 
Ruffedearbmi: Statens kartverk har registrert navnet på en bakke. Navnet som grendenavn 
utgår.  
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Saksbehandler:  Inger Marie Åsli 

Dato:                 13.03.2019 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
7/19 Samepolitisk utvalg 26.03.2019 
 Kommunalt råd for eldre  
 Ungdomsrådet  

 

Samarbeidsutvalget eldreråd, ungdomsråd og Samepolitisk utvalg: Medlem 
og vara fra samepolitisk utvalg 

Henvisning til lovverk: 
 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
 
 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
I 2017 ble det etablert et Samarbeidsutvalg med medlemmer fra Kåfjord eldreråd, 
Ungdomsrådet og Samepolitisk utvalg. Idar Pedersen ble valgt som Samepolitisk utvalg sin 
representant til gruppa.  
 
Formålet med etableringen var at arbeidsgruppa skal komme med forslag på tiltak som fremmer 
kontakt på tvers av aldersgrupper/generasjoner. 
 
Det har blitt holdt 3 møter i utvalget, siste møte 12.3.2019. 
 
Samepolitisk utvalg sin representant har bedt om at det lages en sak på valg av ny representant 
til samarbeidsutvalget fra Samepolitisk utvalg, i tillegg til vara. Samt diskutere om det skal 
brukes penger av tospråklighetsmidlene til dette arbeidet, slik som møtegodtgjørelse og 
kjøregodtgjørelse.  
 



Slik administrasjonen har praktisert det til nå har kostander knytta til møtegodtgjørelse for 
medlemmet fra Samepolitisk utvalg blitt belastet tospråklighetsmidlene. Det vil være naturlig at 
evt. andre utgifter slik som kjøregodtgjørelse også har blitt behandla på samme måte.  
 
Saka legges frem uten vurdering og innstilling til vedtak.  
 
 
 

Vurdering 
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