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Ivar B. Prestbakmo
Salangen

Anne Toril
Eriksen Balto
Karasjok
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Kommunestyrekandidater
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Irene Lange Nordahl
Sørreisa

Hans Ole Nilsen Eira,
Máze

May-Torill Hætta Siri,
Kautokeino
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Fred Johnsen
Tana

Rikke Hårstad
Bardu

Kurt Wikan
Sør-Varanger

7. Marlene Bråthen;
Tromsø
8. Jan Martin Rishaug,
Alta
9. Karin Eriksen,
Kvæfjord

10. Hugo Salamonsen,
Nordkapp
11. Linn-Charlotte Nordahl,
Sørreisa
12. Klemet Klemetsen,
Kautokeino

13. Kurt Michalsen,
Skjervøy
14. Grethe Liv Olaussen,
Porsanger
15. Gunnleif Alfredsen,
Senja

HELE TROMS
OG FINNMARK
senterpartiet.no/finnmark

HELE KAUTOKEINO
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Jon Evald Hætta,
ÁvŽi
7. Máhtte Niillas Gaup,
Kautokeino
8. Rolf Anders Hansen
Hætta, ÁvŽi
9. Johan Daniel D. Hætta,
Siebe

Mariann Sivertsen
Hætta,
Máze
10. Lasse Anti Utsi,
Adjetjohka
11. Christina Louise Eira,
Máze
12. Ann Kristine N. Siri,
Mieron

3

Jan Ole Klemet
Hermansen
Máze

6

Elena A. Skum,
Kautokeino
13. Mathis Nilsen Sara,
Kautokeino
14. Jon Anders Tornensis,
Kautokeino
15. Ellen Sara M. Pulk,
Kautokeino

VÅR POLITIKK

for hele Kautokeino
Kautokeino Senterparti vil ta vare på befolkningen, samt fornye og utvikle kommunen. Vi vil føre en fornuftig økonomisk
politikk med fokus på tilrettelegging for nye arbeidsplasser,
miljø og grønne næringer, vern gjennom bruk, sterkt kulturliv, gode utdanningsmuligheter, god eldreomsorg og andre
kommunale tjenester.
LOKALT DEMOKRATI
•
•
•

demokratiske prosesser som
bidrar til gode beslutninger.
effektiv, nyttig og god informasjon til befolkningen.
garantist for at kommunesammenslåing kun skal skje dersom
et flertall av innbyggerne ønsker
det, gjennom en folkeavstemming.

ANSVARLIG STYRING
•
•
•

INSPIRENDE OPPVEKST
•
•
•
•
•

gode og trygge miljøer for barn,
ungdom og familier.
godt barnehagetilbud hvor språk
og kultur er en naturlig del av
hverdagen.
helhetlig skoletilbud og et godt
samarbeid mellom barnehage,
grunnskole og videregående skole.
Gi grunnskoleelever gratis måltid i
løpet av skoledagen.
variert studietilbud på videregående og høyskole nivå.

god og stabil kommuneøkonomi.
oppdatert kompetanse-, rekruttering- og opplæringsplan for
SKAPENDE NÆRINGSLIV
kommunens ansatte.
• styrke våre etablerte bedrifter og
skape nye varige arbeidsplasser.
motiverte ansatte som trives i
• sikre de nødvendige rammebejobben sin og skaper de beste
kommunale tjenestene.
tingelser for primærnæringene.
• fremtidsrettet plan for næringsutvikling.

Troms og Finnmark
mulighetenes landsdel

Fullstendig program finner du på
senterpartiet.no/kautokeino

•
•
•
•

opprette et primærnæringsfond.
byggeklare næringstomter og
ledige arealer for næringslivet.
bidra til turisme og reiselivssatsing i kommunen.
Flyplass til Kautokeino.

GRØNN VEKST
•
•
•

Støtte og legge til rette for lokale nisjeprodukter som samisk
kunst, -mat, -design og -duodji.
styrke lokalbefolkningens rett til
tradisjonell høsting av naturen.
nei til uttak av ikke-fornybare
ressurser.

BLOMSTRENDE KULTURLIV
•
•
•

•

fast post for festivaler og kulturelle arrangementer.
et senter hvor samisk kunst,
musikk, joik og kultur samles
(kulturknutepunkt).
bidra til at skoler, barnehager,
lag og foreninger er involvert i
arrangeringen av samenes nasjonaldag.
ivareta og styrke det samiske
språket, kulturen og
tradisjonene.

Senterpartiet vil:
• Arbeide for å få opphevet sammenslåingen av Troms og
Finnmark etter stortingsvalget i 2021.
• Videreutvikle et godt, likeverdig og offentlig desentralisert tjenestetilbud, uavhengig av hvor den enkelte bor.
Regional utvikling og sjømat

Senterpartiet vil:
• Bidra til videreutvikling av et livskraftig næringsliv i nord.
• Støtte opp om verdiskaping og
aktivitet langs kysten gjennom
videreutvikling av en bærekraftig
fiskerinæring og havbruksnæring.

Forsvar i nord

Senterpartiet vil:
• Sikre et sterkt Forsvar. Opprettholde baser i nord jf våre prioriteringer i Langtidsplanen for Forsvaret 2017-2021.
• Øke bevilgningene til Forsvaret til
minimum 2 % av BNP innen 2024.

Helse og beredskap

Senterpartiet vil:
• Etablere en ny redningshelikopterbase på Bardufoss.
• Opprette føde og akuttilbud i Alta.
• Lovfeste responstid for ambulanse og politi i hele regionen

•

Etablere legehelikopter i Finnmark.

Arktisk landbasert
matproduksjon

Senterpartiet vil:
• Styrke landbruket, reindriften og
utmarksnæringen, som bidrar
til bosetning og arbeidsplasser i
distriktene, økt selvforsyning og
ren matproduksjon.
• Bevare vårt kulturlandskap, og
jobbe for at arktisk matproduksjon blir en del av nordområdesatsingen.

Kompetanse og opplæring.

Senterpartiet vil:
• Arbeide for desentraliserte skoleog utdanningstilbud.
• Øke antallet lærlingeplasser.
• Utvide borteboerstipendet, øke
lærlingetilskuddet og beholde
nedskrivingsordning for studielån.

Fullstendig program finner du på
senterpartiet.no/finnmark

•
•

Utvikle ordninger for kollektiv- og
kulturkort til unge.
at borteboere skal sikres et godt
og sikkert tilbud ved hjelp av elevhybler eller vertsfamilier.

Språk og kultur

Senterpartiet vil:
• Bidra til å videreutvikle vår flerkulturelle og flerspråklige samfunn i
nord, for å styrke vår identitet og
stolthet.

•

Styrke folk til folk samarbeid
mellom landene i nord.

Samferdsel og infrastruktur

Senterpartiet vil:
• jobbe for en helhetlig og funksjonell infrastruktur, slik at lokalsamfunn og næringsliv gis gode
utviklingsmuligheter.
• jobbe for å få på plass et nasjonalt
etterslepsprogram for fylkes
vegene.

