
 

SØR-VARANGER KOMMUNE 
Boks 406, 9915 Kirkenes 

Tlf. 78 97 74 00 
E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no 

www.svk.no 
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Saksbehandler: Vegard Georg Høgsve Dato: 20.05.2020 

ArkivsakID: 20/533   

Saksordfører: Magga, Mariann Wollmann 

 
 

Behandling i utvalg  
 

Saksnummer Dato 

Utvalg for plan og samferdsel 038/20 
 

16.06.2020 

Samisk råd  
 

 

Kommunestyret 18/2022 
 

16.02.2022 

 

Omdøpe torget til "John Savios plass" 
 
 
INNSTILLINGER FRA RÅD OG UTVALG: 
 
16.02.2022   Kommunestyret 
Saksordfører: Magga, Mariann Wollmann 
 
 
 
Åse Eriksson ble innvilget permisjon og deltok ikke i avstemningen. Marius Møllersen tok 
plass og deltok i avstemningen. 
Innstillingen fra samisk råd ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Kommunestyret  sitt vedtak i sak 18/2022: 
Saken sendes ut på 6 ukers høring. 
 

 
16.06.2020   Utvalg for plan og samferdsel 
Saksordfører: Bergeng, Lena Norum 
 
 
 
Forslag AP/SP foreslått av Nesje, Robert: 
UPS ønsker på nåværende tidspunkt ikke å sende ut høring på navneendringsforslag på 
torget. Da utvalget ønsker å se på forslaget "Jon Savios plass" i sammenheng med 
plasseringen av et evt .nytt SAVIO museum. 
 



Forslaget fra AP og SP ble enstemmig vedtatt. 
 
Utvalg for plan og samferdsel  sitt vedtak i sak 038/20: 
UPS ønsker på nåværende tidspunkt ikke å sende ut høring på navneendringsforslag på 
torget. Da utvalget ønsker å se på forslaget "Jon Savios plass" i sammenheng med 
plasseringen av et evt .nytt SAVIO museum. 
 

 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
*Med hjemmel i stedsnavnloven §7 første ledd sender utvalg for plan og samferdsel sitt 
forslag på å omdøpe torget i Kirkenes fra «Torget» til «John Savios plass» ut på høring. 
Høringsfristen er 6 uker. 

 

Kort sammendrag:* 

Det har kommet inn et ønske fra både avisa Ságat og Samisk råd på å omdøpe torget i 
Kirkenes til «John Savios plass». 

 

Faktiske opplysninger:* 

Torget i Kirkenes har i dag det registrerte navnet «Torget». Det er ingen bygninger som har 
adresse i forbindelse med det, så en eventuell omdøping medfører ingen adresseendringer.  

 

Begrunnelsene fra Ságat for å gjennomføre denne omdøpingen er at det er få personer med 
lokal tilknytning som har fått gater eller lignende i Sør-Varanger oppkalt etter seg. Og mens 
en omdøping av gatenavn vil medføre en omstendig prosess, vil ikke en omdøping av torget 
det. Ságat mener navnet «John Savios plass» vil være en flott synliggjøring av samisk 
historie og identitet i kommunen, og samtidig være en hyllest til kunstneren Savio. 

 

Rådmannens vurdering: 

Rådmannen synes i utgangspunktet dette er et godt forslag. Rådmannen antar informasjon 
om eventuelle andre personer som heller/også burde bli hyllet på denne måten vil komme 
frem i løpet av høringsprosessen og anbefaler dermed å starte høringen for å omdøpe torget 
i Kirkenes fra «Torget» til «John Savios plass». 

Kommuneplanens hovedmål: 
Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for befolkningsvekst i alle 
deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og tjenesteproduksjon skal dimensjoneres 
ut fra en samlet befolkning på 12.000 innbyggere ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør 
kommunen attraktiv som bosted og for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv. 

Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele 
den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i 
forhold til følgende satsingsområder: 



 

Næringsutvikling: 
 

Infrastruktur: 
 

Barn og ungdom: 
 

Folkehelse: 
 

Kompetansebygging: 
 

Økonomi: 
 

Universell utforming, jfr bestemmelser i plan og bygningslov: 
 

Alternative løsninger:* 

 

Alternativ til vedtak:* 

 

 
 
 
 
 
 

Nina Bordi Øvergaard 
kommunedirektør 

 
 
 

- Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. - 

 
 
Oversikt over dokumenter som er vedlagt: 
Forslag til navn på torget i Kirkenes 
savios plass 
Navnesak Torget i Kirkenes - vedtak fra samisk råd 22.11.21 
 
Oversikt over alle dokumenter i saken: 
Navnesak Torget i Kirkenes - vedtak fra samisk råd 22.11.21 
Forslag til navn på torget i Kirkenes - informasjon om status 



Forslag til navn på torget i Kirkenes 
 
 


