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Rådmannens innstilling: 
Statens vegvesen vil bidra til å gjøre oppmerksom på Nord-Norges samisk identitet ved 
å skilte mye mer på samisk. Lebesby kommune vedtar følgende samiske stedsnavn for å 
gjøre det mulig for Vegvesenet å skilte på samisk: 
Kunes - Gussanjárga 

Lebesby - Davvesiida 

Kjøllefjord - Gilivuotna 

Veidnes - Sáltesávju 

Ifjord -  Idjavuotna 

Dyfjord - Dàigevuotna (vedtak PS 52/13) 

 

 

Saksutredning: 
Vedlegg: 

 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Statens vegvesen vil bidra til å gjøre oppmerksom på Nord-Norges samisk identitet ved 
å skilte mye mer på samisk. Dette i tråd med lovverket fordi flere tiår med feiltolkning 
av lovverket har ført til at bare et fåtall byer og tettsteder i Norge har vært skiltet med 
stedsnavn på samisk. 
Lebesby kommune har en sterk sjøsamisk historie. Sett fra en folkehelseperspektiv er 
skilting av stedsnavn på norsk og samisk ønskelig fordi forskningen viser at den skape 
identitet og tilhørighet til en plass.  «Å få samiske skilt på veier og steder er med på å gi 
godartede følelser på hvem du er, hvor du kommer fra, historien din og tradisjonene til 
folket ditt. Du får et tryggere og stoltere jeg. Det er viktig og veldig verdifullt», mener 
lege og folkehelseekspert Per Fugelli. 
Kulturleder Andreas Hoffmann har kontaktet vegvesenet og fikk beskjed at 
retningslinjene er ivaretatt i vegdirektoratets regelsett for trafikkskilt. I tillegg må 
kommunale vedtak om samiske stedsnavn være fattet før skilting. I tråd med vedtaket 
bestiller vegvesenet skilt og gjør avtaler med entreprenører som skal skru opp skiltene. 
For å kvalitetssikre vedtaket tok kulturleder kontakt med Sametingets 
stedsnavntjeneste for å få bekreftet følgende stedsnavn: 
Kunes - Gussanjárga 
Lebesby - Davvesiida 
Kjøllefjord - Gilivuotna 
Veidnes - Sáltesávju 
Ifjord -  Idjavuotna 



Dyfjord - Dàigevuotna (vedtak PS 52/13) 
 

 

Vurdering: 

Lebesby kommune vedtar følgende samiske stedsnavn for å gjøre det mulig for 
Vegvesenet å skilte på samisk: 
Kunes - Gussanjárga 

Lebesby - Davvesiida 

Kjøllefjord - Gilivuotna 

Veidnes - Sáltesávju 

Ifjord -  Idjavuotna 

Dyfjord - Dàigevuotna (vedtak PS 52/13) 

 

 

Harald Larssen      Andreas Hoffmann 

Rådmann  Kulturleder 

 

 

 

   

   

 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 

 


