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Kautokeino kommune 2019-2023
Kautokeino Senterparti vil ha fornying og utvikling i Kautokeino. Vi trenger en stødig
kurs, der vi alle kan samarbeide om de beste løsningene for innbyggerne.
Vi vil føre en fornuftig økonomisk politikk med god forvaltning av offentlige midler. Vi vil ikke
at kommunen skal ta risikoer som vil medføre negative konsekvenser for fremtiden.
Senterpartiet tror på vern gjennom bruk og har fokus på miljø og grønne næringer basert
på fornybare ressurser.
Vi vil gi gode ordninger til næringslivet, frivillige lag og foreninger og andre aktører
gjennom partnerskapsavtaler, økt samarbeid, og bevilgninger.
Oppvekst og utdanning er viktig for oss der vi vil ha kvalitet og tidlig innsats i barnehagene
og på skolen, med fokus på trivsel, mestring og læring.
Vi vil ha gode og likeverdige helsetjenester for alle, en god eldreomsorg, samt en
ytterligere satsing på folkehelse.
Lokaldemokratiet er viktig for Senterpartiet. Derfor er vi en garantist for at en
kommunesammenslåing kun skal skje dersom et flertall av innbyggerne ønsker det,
gjennom en folkeavstemming.
Vi vil fortsatt stille krav til faglighet, kvalitet og effektivitet i de kommunale tjenester.
Vi vil fortsatt jobbe for at kommunen skal:
• Gi gode og likeverdige tjenester til innbyggerne.
• Ha en helhetlig og samordnet samfunnsutvikling
• Være en selvstendig, bærekraftig og økonomisk robust kommune
• Organisere kommunen slik at kommunen er solid til å ta imot flere oppgaver
• Styrke lokaldemokratiet

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

Skal vi lykkes trenger vi din stemme!
Stem Kautokeino Senterparti!
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Kommunale tjenester
Kautokeino Senterparti vil jobbe for en god og stabil kommuneøkonomi. En sikker og
kontrollert økonomistyring er grunnlaget for våre velferdstjenester innenfor blant annet
barnehage, skole, eldreomsorg, helse og samfunnsutvikling.
Kautokeino Senterparti vil:
Sikre gode systemer og langsiktige planer innenfor alle tjenesteområdene i
kommunen, slik at gode tjenester kan opprettholdes.
Sørge for nyttig og god informasjon til befolkningen via nettsiden og sosiale medier.
Ha motiverte ansatte som trives i jobben sin. Noe som igjen kan skape de beste
kommunale tjenestene til befolkningen i kommunen.
Ha tydelige rolle-, ansvar- og oppgavefordelinger for alle ansatte i kommunen.
Ansatte på alle nivåer skal til enhver tid kunne vite hva som forventes av dem.
At kommunen skal ha en kompetanse-, rekruttering- og opplæringsplan for
kommunens ansatte, slik at vi til enhver tid vet hva behovet er.
Ha stipendordninger innenfor områder vi behøver kompetanse på, slik at kommunen
kan sikre fremtidig arbeidskraft.
Samarbeide med ulike instanser, nabo- og samiske kommuner (interkommunalt
samarbeid) dra nytte av hverandres sterke sider og for å lære fra hverandre.

Oppvekst, språk og kultur
Kautokeino Senterparti ønsker en Kautokeino hvor vi tar vare på alle, viser
medmenneskelighet og respekterer hverandre. Flerkulturell tilhørighet og flerspråklighet er
en berikelse både for den enkelte og for samfunnet. Senterpartiet ønsker å styrke
Kautokeino som hovedsete for samisk kultur, tradisjoner og språk ved å legge til rette for at
alle får mulighet til å lære seg samisk språk og kultur.
Samisk språk, tradisjoner og kultur er tre viktige bærebjelker i Kautokeino kommune og som
må sees i sammenheng. For å bevare det rike språket, de gamle tradisjonene og vår unike
kulturarv må lokalbefolkningen sikres rett til å fortsatt kunne utøve dette i praksis, for på
den måten ivareta og videreføre dette.
Kautokeino Senterparti vil:
Skape gode og trygge miljøer for barn, ungdom, familier og ha fokus på inkludering
og integrering.
Jobbe for at to-språklighetsmidlene økes.
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Beholde ordningen om gratis utlån fra utstyrssentralen og biblioteket.
Jobbe for å fortsatt ivareta og styrke det samiske språket, kulturen og tradisjonene.
Jobbe for at festivaler og kulturelle arrangementer får en fast post i det kommunale
budsjettet.
Jobbe for at to-språklighetsmidlene økes.
Støtte opp om lokale kunstnere og jobbe for å etablere et senter hvor samisk kunst,
musikk, joik og kultur samles (kulturknutepunkt).
Jobbe for at 6.februar markeres bedre og bidra til at skoler, barnehager, lag og
foreninger er involvert i feiringen.
Sikre vedlikehold og synliggjøring av våre kulturminner, kulturskatter og vårt
kulturlandskap.

Utdanning
Senterpartiet i Kautokeino vil at barn og unge får mulighet til å ta utdanning som gjør at de
lykkes og trives i fremtidig valgt utdanningsløp og arbeid. Skolen skal veilede og gi elever
evne til å se hva de bør satse på i fremtiden. Et godt samarbeid mellom skoleinstitusjoner
gjør at elever får en god start og skal hjelpe og gagne den enkelte elev.
Kautokeino Senterparti vil:
Se til at elevene får et helhetlig skoletilbud og at dette forutsetter et godt samarbeid
mellom barnehage, grunnskole og videregående skole.
Sette fokus på å utdanne flere lærere med god og relevant kompetanse til å
undervise i skolen.
Kartlegge kommunens ressurser og kompetanse blant lærere og andre ansatte og
bruke disse på rett sted, fokusere på kvalitet og resultat.
Legge til rette for et godt barnehage/skole-hjem samarbeid, hvor barnet og eleven er
i fokus.
Ha et godt barnehagetilbud hvor språk og kultur er en naturlig del av hverdagen,
samtidig kunne utvikle en trygg og positiv identitet til det enkelte barnet.
Sikre et godt opplæringstilbud og ha et elevtall som gjør at elevene får den hjelpen
de behøver.
Fokusere på helse og tilrettelegge for mer fysisk aktivitet og ha et sunt og variert
kosthold.
Gi elever gratis måltid i løpet av skoledagen.
Sørge for at skolene har gode og relevante læremidler som er en del av
undervisningen og ha lokale læreplaner som hever kompetansen til elevene.
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Jobbe for at entreprenørskap er gjennomgående i hele utdanningsforløpet der
utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører jobber sammen for å utvikle barn
og unges kreativitet og skaperglede, og gi en mulighet til å jobbe med dybdelæring.
Ha en tilpasset seksualundervisning hvor grensesetting og respekt er i fokus,
forebygge vold og overgrep.
Ha et variert studietilbud på videregående og høyskole nivå som gjør at det samiske
samfunnet får utdannet unge og at de har relevant kompetanse som fremtidige
ansatte.

Helse, omsorg og sosiale tjenester
Kautokeino Senterparti vil at alle i kommunen får en helhetlig, likeverdig og lett tilgjengelig
helse og omsorgstjeneste. Den enkeltes behov bør danne utgangspunkt og være sentralt for
å gi et godt tilbud til brukerne. Likeverdige tjenester til alle betyr ikke like tjenester til alle.
Det betyr tilrettelagte tjenester for den enkelte og for ulike grupper. For å oppnå det, er vi
avhengige av å ha god brukermedvirkning i et sterkt fagmiljø. Et godt fagmiljø med rett
kompetanse vil kunne gi det som hver enkelt behøver.
Rett behandling – til rett tid skal være i fokus.
Kautokeino Senterparti vil:
Ivareta de eldre og brukerens behov med nok ansatte i eldreomsorgen.
Ha en koordinerende enhet som har oversikt og ansvar i forhold til individuelle planer
og koordinering av helsetjenester.
Ha et godt tilbud til alle kommunes eldre slik at de kan føle seg trygge og ivaretatt.
Bygge om Máze bo- og aktivitetssenter til å kunne ta imot pleietrengende og
demente.
Fortsatt ha et godt tilbud med dag aktivitetssenter til demens personer.
Ha gode hjemmebaserte tjenester, slik at eldre kan bo hjemme så lenge
de selv ønsker.
Gi et godt tilbud til alle innenfor psykiatri tjenesten, ha et lavterskel tilbud hvor unge
lett kan komme i kontakt med psykiatrien.
Jobbe for at sosial og omsorgstjenesten på alle nivå har tid til personlig kontakt med
brukere.
Ha fokus å jobbe målrettet med rus forebygging, og oppfølging og ha et godt
ettervern for å forebygge tilbakefall.
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Folkehelse
Kautokeino Senterparti vil jobbe med en god folkehelseprofil i kommunen. Idrett, frivillighet
og kultur er viktige integrerings- og utviklingstiltak for folkehelsen
Kautokeino Senterparti vil:
Ha et godt tilbud slik at alle får en mulighet til å delta på forskjellige
fysiske aktiviteter.
Sikre at vi har gode idrettsanlegg og gode friluftsområder i kommunen.
Beholde og sikre drift av utlån av fritidsutstyr til innbyggere.
Beholde gratis aktiviteter og sosiale arenaer til barn og unge i kommunen.
Ha reduserte leiepriser for lag og foreninger i kommunale bygg og anlegg.
Ha fokus på nærvær fremfor sykefravær og sikre ansatte en betydelig
arbeidshverdag.
Ha tilrettelagte naturopplevelser for eldre og mennesker med nedsatt
funksjonsevne.

Miljø
Naturen er grunnlaget for all liv og aktivitet. Kautokeino Senterparti vil utvikle et samfunn
basert på forvaltertanken – at det vi har i dag skal overlates til neste generasjon i bedre
stand enn da vi overtok det. Dette preger vårt syn på naturen, miljøet og økonomien.
Kautokeino Senterparti vil:
Ha fokus på miljøvennlige tiltak som bidrar til mer klima- og miljøvennlighet.
At naturen skal brukes og ikke forbrukes.
At det ikke skal opprettes flere nasjonalparker eller verneområder.
Ha fokus på en ren kommune med mindre søppel og forurensing med gode
miljøtiltak for å holde boligfeltene og bygdene vår ren.
Arbeide for at festivaler og utearrangementer tar et stort miljøansvar i Kautokeino.

6

Næringer
Kautokeino Senterparti ønsker et mangfoldig og attraktivt næringstilbud, for å sikre vekst
og trivsel i kommunen. Vi vil jobbe for at våre næringer og bedrifter gis de beste
forutsetninger for videre eksistens. Samtidig vil vi at kommunen aktivt bidrar til
tilrettelegging for å kunne utvikle nye arbeidsplasser. Kautokeino kommune vil være en
omstillingskommune de neste 6 år og Senterpartiet vil jobbe for å sikre at
omstillingsarbeidet fører til masse nye arbeidsplasser og at de eksisterende styrkes.
Primærnæringene er bærebjelken for hele distrikts-Norge. De utnytter naturen til å
fremstille fornybare råvarer til matproduksjon og sikring av god matberedskap i hele landet.
Mange i primærnæringene har turisme og reiseliv som en kombinasjonsnæring.

Reindrift er hovednæringen i kommunen og det meste av kommunens arealer er i bruk som
reinbeite. Ny infrastruktur og andre naturbaserte næringer forutsetter imidlertid også
tilgang på arealer. Senterpartiet vil derfor, for å få til en vellykket og helhetlig
næringsutvikling, sette høye krav til dialog, samarbeid og avtaler.
Landbruket er i sterk nedgang. Antallet gårdsbruk har gått ned og jorder blir liggende
brakke. Senterpartiet vil derfor bidra til at kommunen jobber hardt for å tilrettelegge på
best mulig måte for de etablerte bøndene og for nyrekruttering.
Duodjinæringen er «stor» og viktig for Kautokeino. En stor del av husstandene produserer
duodji til eget bruk og for salg. Duodjinæringen har stor utviklings potensiale. Duodji er en
del av identiteten til en stor del av Kautokeinos befolkning.
Duodjeinstituhtta er viktig for utviklingen av samisk duodji og må fortsatt sikres drift.
Utmark og utmarksbruk(Meahcásteapmi) er en viktig del av livet for Kautokeinos
befolkning. Høsting av naturens goder til naturalhusholdningen og for salg, skjer i stort
omfang. Dette er en viktig biinntekt for mange.
Reiselivsnæringen er en av satsingsområdene i kommunen. Bruk av utmarka vil bli en viktig
del av kommunens turisme og reiselivsaktører. Reiseliv i kombinasjon med reindrift har et
stort utviklingspotensial i fremtiden.

Kautokeino Senterparti vil:
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Aktivt jobbe for at omstillingsperioden styrker våre etablerte bedrifter og at det fører
til nye varige arbeidsplasser i Kautokeino kommune.
Sikre at reindrifta har de nødvendige rammebetingelser for videre drift som en
familiebasert næring.
Jobbe for å likestille reindriftsnæringen med øvrige primærnæringer i forhold til
skatter og avgifter.
Jobbe for en helhetlig revidering av reindriftsloven.
Bidra til å få opprettet et «servicekontor» for reindriftsnæringen.
Jobbe for en rovdyrpolitikk som gir fremtidstro for primærnæringene.
Jobbe for at rekruttering til landbruket styrkes og støtte opp om de etablerte
bøndene i kommunen.
Sikre gode kommunale tjenester for landbruket.
Jobbe for å få realisert et dokumentasjonssenter i Máze i forbindelse med
utbyggingen av Alta/Kautokeino vassdraget.
Jobbe for å utarbeide en fremtidsrettet plan for næringsutviklingen i kommunen.
Opprettholde og styrke «Sápmi næringshage» der formålet er å skape vekst og
nettverk, samt gi rådgivningstjenester for nye og etablerte bedrifter.
Ha byggeklare næringstomter og ledige arealer for næringslivet.
Jobbe aktivt for å kunne øke det kommunale næringsfondet og opprette et
primærnæringsfond.
Støtte og legge til rette for lokale nisjeprodukter som samisk kunst, -mat, -design og duodji.
Bevare søndagen som en dag for familie og fritid, og si nei til søndagsåpne butikker.
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Kar

1

Hans Ole Nilsen Eira

2

May-Torill Hætta Siri

3

Jan Ole Klemet Hermansen

4

Jon Evald Hætta

5

Mariann Sivertsen Hætta

6

Elena A. Skum

7

Máhtte Niillas Gaup

8

Rolf Anders Hansen Hætta

9

Johan Daniel D. Hætta

10

Lásse Ánte Utsi

11

Christina Louise Eira

12

Ann Kristine N. Siri

13

Mathis Nilsen Sara

14

Jon Anders Tornensis

15

Ellen Sara M. Pulk

16

Inga Marit Elen Sara

17

Per Mathis M. Sara

18

Linda Gunhild Mannela

19

Anders Andersen Gaup

20

Inga Biret Márja Triumf

21

Johnny Hætta

22

Elen Marianne Utsi

23

Unni Helene Hætta

24

Anders Nils N. Buljo

25

Klemet Klemetsen
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