
 

Saksmappenr: 2018/359-26 
Arkiv:  
Sakshandsamar: Torunn Charlotte Nyberg 
  
 

Saksframlegg 

Valle kommune 

 

Saksnummer Utval Møtedato 
 Levekårutvalet  

 
 
Namn på nytt bibliotek og kyrkjestove i Valle kommune 
 
Rådmannen tilrår: 
Namn på nytt bibliotek og kyrkjestove i Valle kommune skal vere «SÆBYGGEN – 
Sentrumsstova i Valle» 
 
 
 
Saksutgreiing: 

 
1. Bakgrunn for saka 

Levekårutvalet, sak PS 20/18. 
 

2. Kva for verknader har denne saka for utviklinga av Valle kommune? 
 
 

3. Tilhøvet til gjeldande planar og lovverk 
 
 

4. Vurderingar 
 
Det kom inn til saman 28 framlegg til namn på det nye bygget i Valle sentrum. Det var 
mange gode forslag, og stor variasjon. Nokre av forslaga har symbolsk tyding, medan 
andre er meir konkrete og peiker på kva for funksjon bygget skal ha, eller kor det er 
plassert. Namnekomiteen bestemte i sitt møte 22.05.18 å innstille på at det nye byggjet 
skal heite «Sæbyggjen». Namnet skal ha undertittel «Sentrumsstova i Valle». Om ordet 
sæbyggjen kan vi lese på www.vallemaal.no at tydinga er «mann frå Setesdal» - altså ein 
setesdøl. Vi finn ordet i ulike skriftlege kjelder, litteratur og dikting frå gamal tid, og i til 
dømes Telemark var det vanleg å nytte dette omgrepet om folk frå Setesdal.  
 



 

Namnekomiteen kjenner ikkje til andre bygg med same namn, det næraste ein kan kome at 
namnet er i bruk, er fjellet «Sæbyggjenuten» i vår nabokommune Bykle. «Sæbyggjen» var 
dessutan tittelen på eit tidsskrift som vart gitt ut to gongar, i 1890 og 1892. I tillegg dukkar 
ordet frå tid til anna opp i ulike samanhengar, mellom anna har vi ei folkedansgruppe i 
Valle som kallar seg «Sæbyggjane». Slik namnekomiteen ser det, er dette eit namn som 
har ei kjent og lokal forankring i kommunen vår, samtidig som namnet seier noko om at 
bygget ønskjer å vere meir enn ein lokal møteplass og kulturarena – bygget vil vere eit 
landemerke i Setesdal, og vi ønskjer alle velkomne inn.  
  
Rådmannen viser til saksutgreiinga i PS 20/18, og til uttale frå Språkrådet datosett 
24.05.2018. Namnekomiteen innstilte på namnet «Sæbyggjen», men rådmannen har tatt 
Språkrådet sin merknad om at normert form av ordet er «Sæbyggen», og innstiller derfor 
på «Sæbyggen». Språkrådet kommenterer også at undertittelen ikkje seier noko om kva 
bygget inneheld.  Undertittelen er hovudsakleg meint å skulle plassere bygget geografisk, 
slik at det ikkje skal vere nødvendig å ha med nærare adresse i til dømes marknadsføring 
av arrangement. Det er dessutan ønskeleg at det skal gå klart fram at dette bygget ikkje er 
ein del av eller lokalisert i Valle kultursenter, som ligg om lag 1,5 km unna, og som 
rommar idrettshall og kulturhus. Namnekomiteen såg det som viktig å få fram eit tydeleg 
skilje mellom Valle kultursenter og nytt bibliotek og kyrkjestove i Valle sentrum. 
Samtidig er det eit poeng at verken namn eller tittel seier noko om kva bygget inneheld. 
Dette kan heilt klart vere ei ulempe, særleg når ein går inn for eit eigennamn som heller 
ikkje seier noko om innhald eller funksjon. Eit alternativ kan derfor vere å gå bort frå 
målsettinga om at undertittelen skal lokalisere bygget geografisk, og at ein vurderer andre 
undertitlar, som til dømes «SÆBYGGEN - bibliotek og kyrkjestove». Undertittelen var 
trass alt meint å komplettere namnet, og gjere det tydeleg kva for eit bygg det er snakk 
om. Dermed har det kanskje heller ikkje så mykje å seie om denne undertittelen blir noko 
lang og omstendig, då det ikkje skal vere nødvendig å bruke den i dagleg tale i Valle. 
 

 
 
 

Valle, den  24.05.2018 
 
Aud Sunniva Fuhr 
rådmann 
 

 
1 Utlysing av namnekonkurranse, nytt bibliotek og kyrkjestove i Valle 
2 Lov om stadnamn 
3 Forslag, oversikt 
4 Namn på nytt bibliotek og kyrkjestove – tilråding 
 

  



 

Saksmappenr: 2018/359-1 
Arkiv:  
Sakshandsamar: Torunn Charlotte Nyberg 
  
 

Saksframlegg 

Valle kommune 

 

Saksnummer Utval Møtedato 
 Levekårutvalet  

 
 
Utlysing av namnekonkurranse, nytt bibliotek og kyrkjestove i 
Valle 
 
Rådmannen tilrår: 
 

1. Valle kommune lyser ut namnekonkurranse for namn til nytt bibliotek og kyrkjestove i Valle 
etter følgjande hovudprinsipp: 

 Namnet skal kunne femne om alle funksjonar bygget inneheld. 
 Ordinære rettskrivingsreglar skal følgjast. 
 Namnet må vere lett å oppfatte, i dagleg tale og til dømes på telefon. 
 Ein bør unngå namn som kan forvekslast med andre stadnamn i kommunen. 

 
2. Det blir oppretta ein namnekomité, som skal vere sette saman og virke på følgjande måte: 

 Namnekomiteen skal bestå av  
- følgjande tre representantar frå levekårutvalet: .............................. 
- ein representant frå kyrkjeadministrasjonen  
- leiar kultur og fritid.  

 Namnekomiteen si oppgåve er å gå gjennom dei innkomne forslaga, og lage ei 
grunngjeve innstilling. 

 Ut frå innkomne forslag tek namnekomiteen stilling til om dei ønskjer å leggje fram 
inntil 3 forslag som publikum kan stemme over i ei rådgjevande avstemming, før dei 
leverer endeleg innstilling til levekårutvalet.   

 Innstillinga frå namnekomiteen skal sendast til Språkrådet ved stadnamntenesta for 
uttale før kommunen gjer vedtak, jf. Lov om stadnamn. 

 Ved usemje eller tvil i namnekomiteen skal komiteen be om rådgjeving frå 
Språkrådet ved stadnamntenesta dersom ein av medlemane krev det. 
 

3. Det er Valle kommune ved levekårutvalet som gjer formelt vedtak om namn. Vedtaket skal 
vere i tråd Lov om stadnamn. Reglane ved eventuell klage går fram av Lov om stadnamn, § 
10.  

 
 
Saksutgreiing: 



 

 
1. Bakgrunn for saka 

Det er blitt meir og meir vanleg at offentlege bygg, særleg av typen kulturbygg, har eigennamn. Å 
gi eit bygg eit eigennamn er med på å markere at bygget har ein spesiell verdi og ei tyding. Det vil 
også vere ein fordel til dømes i samband med arrangement og marknadsføring at bygget har eit 
kortfatta eigenamn. 
 

2. Kva for verknader har denne saka for utviklinga av Valle kommune? 
Det nye folkebiblioteket i Valle er ikkje berre eit bibliotek, det inneheld også kyrkjestove, 
kyrkjekontor og fleirbrukssal. Eit namn som seier noko om det karakteristiske ved akkurat dette 
bygget, og som dermed femner om heile innhaldet i bygget, vil kunne vere med på å stadfeste 
bygget sin identitet som noko samlande – ein møteplass i alle tydingar av ordet. Det vil også vere 
gunstig på fleire vis, og ikkje minst lettvint, å kunne bruke eit kort eigennamn til i dømes både 
daglegtale og marknadsføring,.  
 

3. Tilhøvet til gjeldande planar og lovverk 
Lov om stadnamn (vedlagt).  

 
4. Vurderingar 
 Dette nybygget – nytt bibliotek og kyrkjestove i Valle - er ei stor hending i vår kommune. Vi set 

opp eit bygg som skal bety noko for og skal ha innverknad på både innbyggjarar og tilreisande, i 
daglegliv så vel som i markering av livets store hendingar. Bygget er også eit viktig element i 
sentrumsutviklinga. Det nye biblioteket skal utviklast til å fungere som ein naturleg møteplass for 
innbyggjarane i kommunen, og lag og organisasjonar vil bli oppmoda om å ta bygget i bruk til 
både faste møteaktivitetar og ulike typar arrangement. Derfor er det viktig at bygget får eit namn 
som er lett og naturleg å bruke i dagleg tale, og at namnet har forankring blant innbyggjarane våre. 
Dette er bakgrunnen for at ein ønskjer brukarmedverknad når det gjeld å finne eit namn til bygget.  

 
 I møte med representantar frå kyrkja og soknerådet 21.03.18 kom det fram at kyrkja ønskjer å 

delta med ein representant i namnekomiteen. I tillegg kom det fram forslag om å arrangere ei 
avstemming, der folk kan stemme over 2-3 av dei forslaga som namnekomiteen vurderer som best. 
Dette for å styrke innbyggjarmedverknaden. Språkrådet anbefaler at ein då bør vere tydelege på at 
det er kommunen som vedtek namnet, altså at ei slik avstemming i tilfelle kan vere sterkt førande, 
men ikkje absolutt avgjerande. Rådmannen foreslår dessutan i si innstilling at namnekomiteen 
ikkje blir bunden til å gjennomføre slik avstemming, då det jo faktisk kan skje til dømes at eitt 
namn skil seg så klart ut som særleg aktuelt eller passande, at ei avstemming ikkje vil ha noko for 
seg.  

 
 
 

Valle, den  05.04.2018 
 
Aud Sunniva Fuhr 
rådmann 

 
1 Lov om stadnamn 
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Valle kommune 
Torunn Charlotte Nyberg 
 

 
 

 
 

 
 

Dykkar ref. Vår ref. Dato 
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Valle kommune – namn på nytt bibliotek og kyrkjestove – tilråding 
 

Valle kommune har foreslått Sæbyggjen som namn på det nye biblioteket og kyrkjestova. 
Skrivemåten med -j- har bakgrunn i norrønt, men i dagens rettskriving er dette ordet 
normert utan j-innskot. Vi tilrår difor skrivemåten Sæbyggen i samsvar med norsk 
rettskriving (jf. òg at kommunen skriv i saksframlegget at ordinære rettskrivingsreglar skal 
følgjast). 
 
Når det gjeld undertittelen Sentrumsstova i Valle har vi ingen merknader til sjølve 
skrivemåten, men samansetjinga «sentrumsstove» kling litt framandt. Seier dette ordet 
eigentleg noko om kva bygget skal innehalde? Hadde det vore betre å nytte «Kulturhuset i 
Valle», «Kulturstova i Valle» eller noko liknande? 
 
 
For namnekonsulentane Vidar Haslum og Botolv Helleland 
 
Vennleg helsing 
 
 
Line Lysaker Heinesen 
namnesekretær 
 
Brevet er elektronisk godkjent og blir sendt utan underskrifter. 

 
 
Mottakarar: 
Valle kommune    

 
 
Kopi til: 
Kartverket    
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