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1. kandidat 
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3. kandidat 
Anni Østby 

        4. kandidat 
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5. kandidat 

Ingrid Andrine 
Hansen 
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8. kandidat 
Alf William Berg 

9. kandidat 
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Karasjok kommune har store utfordringer med økonomistyring og organisering. Senterpartiet tok ansvar 
og snudde økonomien i 2011 fra 22 millioner i underskudd til 14 millioner i overskudd i 2015. Vi fikk 
kommunen ut av ROBEK i 2015. I 2019 Karasjok er igjen i ROBEK med nærmere 14 millioner i underskudd. I 
perioden 2015 - 2019 er det dermed brukt 28 millioner mer enn det kommunen har hatt råd til. 

 
Kostnadsreduksjoner og omorganisering behøver igjen stor politisk fokus og styring. Senterpartiet har 
erfaring med å ha vært igjennom en omstillingsperiode som både var utfordrende og krevende. Vi behøver 
igjen å sette fokus på planer, systemer, rutiner og rapporteringer, der oppfølging av nasjonale føringer, 
lovverk og forskrifter innenfor alle tjenesteområder er den viktigste prioriteringen.  

 
Fornyings- og moderniseringsprosesser er nødvendig for å henge med i samfunnsutviklingen, og for å 
beholde og rekruttere ansatte og innbyggere. Vi vil ha økt fokus på faglighet, kvalitet, arbeid- og bolyst, 
samt bedre ressursutnyttelse i de kommunale tjenestene. 

 
For barn og unge er det viktig å ha trygge læringsarenaer i et helhetlig utdanningsløp, hvor barnehagene, 
skolene og helsetjenesten samhandler og har fokus på kvalitet, tidlig innsats, trivsel, mestring og læring.  

 
Likeverdige helsetjenester for alle, en verdig eldreomsorg, samt en ytterligere satsing på folkehelse er 
viktig for Senterpartiet. Derfor vil vi tilby barn, unge, eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevner ulike 
gratis aktivitetstilbud og lokaler, samt sommerjobb for ungdom for trivsel og bolyst. Vår viktigste oppgave 
rett etter valget er å øke bemanningen i eldreomsorgen, etablere et eget kommunalt demensteam og en 
egen koordinerende enhet innenfor helse, der brukere, pårørende og frivillige skal involveres i tjenestene.  

 
Samisk språk, kultur og kirkeliv er viktig for vår kultur, identitet og stolthet. Derfor vil vi styrke samisk 
språk- og kultur i Karasjok, samt ha et inkluderende kulturliv med å integrere andre minoriteter. 

Vi vil ha fokus på miljø, nærings- og samfunnsutvikling i et godt samarbeid med næringslivet, frivillige lag 
og foreninger gjennom samarbeidsavtaler. Vi vil arbeide for økt bolyst og stedsutvikling, samt ha fokus på 
økt trafikksikkerhet.  
 

Våre styrker er at vi har; politisk erfaring og vilje, men behøver din tillitt til å gjennomføre endringene! 

 
Vi vil: 

 Ha gode og likeverdige tjenester til innbyggerne. 

 Ha en helhetlig og samordnet samfunnsutvikling i hele kommunen. 

 At Karasjok skal være en økonomisk robust kommune med fokus på kvalitet og faglighet. 

 Styrke lokaldemokratiet ved å ha mer åpenhet og gode demokratiske politiske prosesser. 

 Ha en kommunal forvaltning som organiseres ut i fra mål om å innfri lokalbefolkningens behov. 

 

Vi trenger et sterkt Senterpartilag for å nå våre politiske mål! 

Stem Karasjok Senterparti! 
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Gode tjenester, åpenhet og demokrati  

Karasjok Senterparti vil jobbe for en sunn kommuneøkonomi, som er grunnsteinen for å gi 
gode, trygge og verdige tjenester til folk. Videre er åpenhet viktig for å sikre gode, åpne og 
demokratiske prosesser, der vil vi lytte til og være nær folk i hele kommunen.  
 
Senterpartiet vil: 

 Ha gode kontrollsystemer og langsiktige planer innenfor alle tjenesteområder, for å 
bidra til kostnadsreduksjoner, økt kvalitet og profesjonalitet i de kommunale 
tjenestene. 

 Ha god dialog og gode prosesser med ansatte, tillitsvalgte og pårørende i forbedrings- 
og fornyingsprosesser i kommunen. 

 Digitalisere våre tjenester for å gi lettere tilgang til informasjon og søknader m.m. til 
våre innbyggere på kommunens nettside. 

 Etablere flere samarbeidsforumer med ulike instanser, nabo- og grensekommuner, 
for å effektivisere og dra nytte av hverandres kompetanse.  

 Ha en lønnpolitisk-, kompetanse-, rekrutterings- og opplæringsplan, slik at vi til 
enhver tid vet hvilke kompetansebehov og -krav som finnes i kommunen. 

 Ha tydelige rolle-, ansvar- og oppgavefordelinger for alle ansatte, med en 
arbeidsgiver- og personalpolitikk om å ivareta den enkelte ansatte. 

 Kartlegge og stimulere til økt samisk språk- og kulturkompetanse, og anerkjenne det 
som en tilleggskompetanse blant kommunens ansatte. 

 Etablere gode stipendordninger innenfor områder vi behøver kompetanse på.  
 Sikre god vedlikehold og en profesjonell forvaltning av kommunens bygg, bolig og 

anlegg gjennom et kommunalt foretak som er heleid av kommunen.  
 Ha gode og åpne prosesser hvor vi involverer innbyggere i viktige saker som skal 

behandles politisk gjennom folkemøter og seminarer. 
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Språk, kultur, idrett og folkehelse 

Karasjok Senterparti mener at levende språk styrker identiteten. Det kreves derfor en 
særskilt innsats for å styrke samiske språk, både muntlig og skriftlig. Vi vil styrke Karasjok 
som en flerkulturell samisk bygd, der vi er stolte av vår bakgrunn og tilhørighet.  
Idretten, frivilligheten og samfunnsengasjement bidrar til gode møtearenaer, økt folkehelse 
og samhold. Vi vil derfor legge til rette for at det skal være lett og givende å være fysisk 
aktiv og frivillig i Karasjok. 
 
Senterpartiet vil: 

 Utvikle vårt språk- og kultursenter, for å styrke vår identitet, språk og kulturhistorie.  
 Stimulere til at det skapes flere samiske språkarenaer for ulike generasjoner, samt de 

som vil lære seg og styrke de samiske språk. 
 Ha mer fokus på samisk språk og etablere flere samisk språklige arenaer i barnehage, 

skole og i helse- og sosialsektoren. 
 Skilte flere kommunale bygg og friområder både på samisk og norsk.  
 Jobbe aktivt for å få realisert et kunstmuseum og et etnomusikksenter i Karasjok. 
 Oppruste samfunnshuset i Karasjok. 
 At festivaler Karasjok får fast post i det kommunale budsjettet. 
 Løfte samenes nasjonaldag, slik at samenes hovedstad blir et attraktivt reisemål. 
 Sikre vedlikehold av våre kulturminner, kulturlandskap, kirker og gravlunder. 
 Stimulere til økt frivillighet med å ha reduserte leiepriser i bygg og anlegg. 
 Tilrettelegge for økt samarbeid mellom kulturskolen og frivillige lag og foreninger.  
 Etablere et Aktivitetssenter der generasjoner og frivillige kan møtes. Dette i godt 

samarbeid med ulike instanser og frivillige organisasjoner.  
 Stimulere og tilrettelegge for at eldre kan delta i frivillig arbeid og fysisk aktivitet.  
 Legge til rette for at tradisjonell samisk idrett kan utøves i Karasjok.  
 Beholde gratis aktiviteter til barn og unge i slalåmbakken, svømme- og idrettshallen. 
 Ha tilrettelagte naturopplevelser og fiskeplasser, også for mennesker med nedsatt 

funksjonsevne. 
 Ha gode scooter-, tur- og barmarks løyper i naturen.  
 Sikre at vi fortsatt har gode idrettsanlegg og gode friluftsområder i kommunen, der vi 

vil jobbe for å få bygget en ny storhall/flerbrukshall, samt gapahuker i Karasjok. 
 Øke fysisk aktivitet, og ha fokus på sunn kosthold og ernæring i barnehagene, 

grunnskole og skolefritidsordningen (SFO).  
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Helse og omsorg  

Karasjok Senterparti verdsetter livskvalitet og menneskeverd høyt, derfor prioriteres 
forebygging. Vi vil ha helhetlige, tilrettelagt og lett tilgjengelige helsetjenester for alle, der 
helse og omsorgstjenestene skal gi alle mennesker rett behandling – på rett sted – til rett 
tid, med god brukermedvirkning.  
 

Senterpartiet vil: 

 Opprette flere sykehjemsplasser, omsorgsboliger og avlastningsplasser. 
 Ha flere hender i eldreomsorgen, på sykehjemmet og i omsorgsboligene. 
 Ha inne og uteaktiviteter for de eldre i hverdagen, for en mer meningsfull hverdag. 
 Ha et demensteam for tett oppfølging av personer med demens og deres pårørende. 
 Ha god, næringsrik og tradisjonell samisk mat for de eldre og syke. 
 Ha gode og tilpassende hjemmebaserte tjenester for eldre som ønsker bo hjemme. 
 Etablere et «Aktivitets- og frisklivssenter», der alle, fra barn til eldre, kan møtes.  
 Stimulere til at det etableres «inn på tunet» og «ut på vidda» tilbud i Karasjok 

 
 Etablere et tverrfaglig hjelpetilbud for barn og unge og deres familier med økt fokus 

på forebygging, helsefremmede tiltak og god ettervern. 
 Etablere en «Koordinerende enhet» for habilitering og rehabilitering, der enheten 

skal skreddersy tverrsektorielle og helhetlige tjenester til brukerne. 
 

 Være en god vertskommune og samarbeide med «Sámi klinihkka», for å skape gode 
og samhandlede helsetjenester til brukerne.  

 Ha gode tjenester som har fokus på forebygging og ettervern innen rus og psykiatri.  
 Ha økt fokus på forebyggende og helsefremmende tjenester for alle. 
 Ha en god skolehelsetjeneste, der vi også har fokus på fysisk aktivitet og sunn 

ernæring. 
 Jobbe for å beholde og styrke samisk krise- og incestsenteret i Karasjok, som er 

vedtatt nedlagt. 
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Oppvekst og utdanning  
Våre barn og unge er fremtiden. Derfor vil vi tilrettelegge for en trygg hverdag, fri for 
mobbing og vold for hele familien. Vi mener et fremtidsrettet Karasjok-samfunn gir barna 
tidlig innsikt i samfunns- og arbeidsliv.  

 
Senterpartiet vil: 

 Skape gode og trygge miljøer for barn, unge og familier i samhandling med flere 
aktører. 

 Igangsette barne- og ungdomsråd, der de selv legger føringer for aktiviteter/tiltak. 
 Beholde ordningen om gratis utlån av lokaler og fritidsutstyr til barne- og 

ungdomsaktiviteter. 
 Jobbe for å bli en god barnehage- og skoleeier, der ledelsen fokuserer på kvalitet, 

faglighet og gode læringsmiljøer.  
 Ha et godt samarbeid mellom barnehagene, grunnskolen og videregående skole 

gjennom hele utdanningsløpet. 
 Ha en god og alderstilpasset undervisning i tidlig samspill, grensesetting, toleranse og 

respekt for å forebygge mobbing, vold og overgrep. 
 Legge til rette for et godt barnehage/skole - hjem samarbeid med foreldreutvalget for 

barnehage og grunnskolen (FUB og FUG). 
 Utvikle barnehagene, grunnskolen og skolefritidsordningen (SFO) med kreativitet og 

skaperglede i samarbeid med Språk- og kultursenter, kulturskolen, næringslivet og 
andre aktører.  

 Ha fokus på gründerskap og praktisk læring i hele utdanningsløpet i samarbeid med 
Ungt entreprenørskap. 

 Ha økt fokus på samisk språk og kultur i barnehager og grunnskolen. 
 Jobbe for å holde barnehagesatsene lave i Karasjok. 

 

Miljø, næring og samfunnsutvikling 
Karasjok Senterparti mener at primærnæringene og øvrig næringsliv er selve livsgrunnlaget 

for samfunnet. Derfor ønsker vi et mangfoldig og attraktivt næringsliv, med fokus på grønne 

næringer. Vi vil bidra til vekst og trivsel i Karasjok med fokus på at små og store bedrifter 

har mulighet til å vokse via økt samarbeid mellom næringslivet og kommunen. Vi vil ha 

langsiktige planer som gir forutsigbarhet, herunder planer for vei, vann, avløp, utbygging av 

mobil- og bredåndsdekning, eiendom- og boligutbygging, samt en fornyet areal- og 

samfunnsplanen som er tilpasset dagens behov. 
 

 



  

7              

Senterpartiet vil: 

 At naturen skal brukes, ikke forbrukes. 
 Utarbeide en energi og klimaplan med fokus på miljøvennlige tiltak som bidrar til mer 

klima- og miljøvennlighet, samt miljøtiltak for å holde bygda vår ren.    
 Jobbe for å bevare villaksen og laksebestanden i Kárášjohka, Anárjohka og Iešjohka. 
 Stimulere til at festivaler og utearrangementer tar et stort miljøansvar i Karasjok. 
 Fortsette med rydding av skog og kratt.  
 Sikre beite- og jordbruksarealer for arealinngrep, deriblant gruvedrift og vindmøller. 
 Utarbeide en fremtidsrettet plan for nærings- og reiseutvikling i Karasjok.  
 Støtte og styrke Sápmi næringshage.  
 Ha byggeklare næringstomter og ledig næringsareal for næringslivet. 
 Jobbe aktivt for å øke det kommunale næringsfondet og primærnæringsfondet.  
 Støtte og legge til rette for lokale nisjeprodukter, som kunst, mat, design og duodji. 
 Jobbe for at næringslivet og kommunen får flere student- og lærlingplasser. 
 Jobbe for at Ávjovárri jordbruksprosjektet videreføres og videreutvikles. 
 Arbeide for at flere nedlagte småbruk i kommunen blir tatt i bruk til matproduksjon.  
 Være en bidragsyter og motivator for produksjon av kortreist- og samisk mat.  
 Få flere reindrifts-, landbruks- og utmarksutøvere til å selge sine opplevelser og 

produkter innen reiseliv-, kultur- og naturbasert næring. 
 Ha lokal rovdyrpolitikk for bønder og reindriftsnæringen, med kommunalt selvstyre.  
 Fornye samfunns- og arealplanene i kommunen.  
 Ha attraktive og byggeklare tomter både til private og næringsformål i kommunen. 
 Etablere et samarbeid med utbyggere for å få bygd flere boliger til både utleie og eie, 

spesielt med tanke på studenter, eldre, mennesker med nedsatt funksjonsevne og 
førstegangsetablerere. 

 Arbeide for å få god bredbånd- og mobildekning i hele kommunen. 
 Etablere en fritids- og aktivitetspark mellom grunnskolen og sentrum. 
 Ruste opp samfunnshuset, idrettshallen, grunnskolen, skolekjøkkenet og 

skolekantina.  
 Skilting av «No-camp» i fellesområder med henvisning til Campingplasser. 
 Lyssette Karasjokbrua. 
 Ha en helhetlig kommunal veiplan for mer forutsigbar vedlikehold og effektiv styring 

av kommunale veier. 
 Ha fokus på trafikksikkerhet med å blant annet ha flere gang og sykkelveier. 
 Jobbe for å få bedre standard på hele Fylkesveien mellom Karasjok – Gievdneguoika. 
 Etablere helhetlige snøskuter- og barmarksløyper med adkomst fra boligfelt. 
 Forbedre kollektivtransporten/bussforbindelse mellom Karasjok og Lakselv (Banak), 

slik at de er samordnet med flyrutene. 
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   Karasjok Senterparti kandidatliste 
1  Anne Toril Eriksen Balto 1977 Politisk rådgiver   

2  Per John Aslaksen Anti  1962 Reineier   

3  Anni Østby 1969 Adjunkt   

4  Kenneth Eliassen  1976 Bonde   

5  Ingrid Andrine Hansen 1999 Student   

6  Nils Torfinn Balto  1984 Maskinfører   

7  Kisten Inger Anti 1975 Postbud   

8  Alf William Berg 1971 Selvstendig næringsdrivende   

9  Supatra Kotisen Henriksen 1969 Hjelpepleier   

10  Amund Peder Teigmo 1969 Lege / Småbruker   

11  Hege Anita Joks 1972 Helsesykepleier   

12  Joachim Olsen 1996 Rallykjører   

13  Sarah Mariell Hansen Balto 1998 Student   

14  Johan Mathis Gaup 1968 Sykepleierstudent   

15  Berit Dagny Johnsen 1963 Adjunkt   

16  Bjarne Rikardsen 1943 Selvstendig næringsdrivende   

17  Gunn Anita Skoglund Sara  1965 Rådgiver   

18  Áile Guttorm Eriksen  1997 Student   

19  Roald Andreas Sandvik   1954 Pensjonist   

20  Lars Persen Gaup 1954 Reineier   

21  Berit Anita Buljo Anti 1973 Rådgiver   

22  Roald Isaksen 1945 Pensjonist   

23  Ine Máijen Persen 1998 Student   

24  Isak Anders A. Utsi 1989 Reineier   

25  Dag Nedrejord 1957 Ambulansearbeider    
 

 


