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Arvedávgi  
 

SAMARBEID FOR UTVIKLING 
 

Kautokeino kommune har som uttalt visjon å være veiviseren i Sápmi. Ingen steder er samisk språk 
og kultur så godt forankret i befolkningen, primærnæringene og i de kommunale tjenestene som 
her. Å lokalisere noe i Kautokeino er nærmest en garanti for at samisk språk og kultur blir en del 
av arbeidshverdagen til organisasjonen og dens ansatte. Denne sterke og unike posisjonen har ført 
til at en rekke offentlige arbeidsplasser er blitt etablert.  

Samisk språk og kultur står sterkt i Kautokeino og skal gi et fortrinn ved etableringer og ansettelser. 
Et konkret resultat av dette er at Kautokeino nå også er et internasjonalt samlingspunkt for urfolk.  

Vi vil arbeide aktivt for at det opprettes arbeidsplasser og nye næringer innen samisk språk, kultur, 
mattradisjoner, tradisjonskunnskap, design, kunst og duodji, film, turisme og annen samisk 
næringsvirksomhet med et nasjonalt og internasjonalt perspektiv. Det er spesielt viktig at ungdom 
gjennom gode tilbud føler seg verdsatt og dermed vil bidra til utvikling av det unike samiske 
samfunnet og etablere seg i kommunen. 

Vi vil arbeide for å skape god dialog mellom ulike tradisjonelle aktørene om bruk av meahcci. Vi vil 
videreutvikle verddevuohta. Verddevuohta vil bidra til å skape godt samarbeidsklima for alle parter i 
lokalsamfunnet vårt. 

1. Ansvarlig økonomisk styring og delegering 
Samarbeidspartiene forplikter seg til en forsvarlig økonomistyring og vil etterstrebe en effektiv 
ressursutnyttelse som sikrer innbyggerne best mulig tjenestetilbud over tid. Økonomiplanen for 
kommende 4 års periode skal bygge på realistiske forventinger om utviklingen i inntekter og utgifter. 
Opptak av gjeld til investeringer vil være nødvendig for å realisere nødvendige investeringstiltak. 
Samarbeidspartiene ønsker at kommunens samlede lånegjeld ikke skal øke mer enn strengt nødvendig 
i perioden. Vi vil holde eiendomsskatten og øvrige kommunale avgifter på dagens nivå eller lavere.  

Delegasjonsreglementet skal gjennomgås med sikte på å sikre effektiv ressursbruk og god politisk 
styring. Det skal foretas sektorvis forvaltningsrevisjon av kommunens virksomhet i valgperioden.  

 

Samarbeidspartiene er enige om følgende store investeringer i perioden: 

 Ny barne- og ungdomsskole i Kautokeino 

 Oppruste oppvekstsenteret i Máze 

 Bygge kjøkken i tilknytning til sykehjem og sykestue 



2 
 

 

2. Samiske rettigheter, meahcásteapmi, natur og miljø 
 
Vår natur og miljø er en arv vi skal forvalte på vegne av våre etterkommere. Naturen og miljøet er 
sårbart og utsettes både for slitasje og ødeleggelser som vanskelig lar seg lege. Tradisjonell bruk av 
naturen er den beste måten å verne og bevare naturen på. På den måten overføres og videreføres en 
ansvarsbevisst holdning til natur og miljø mellom generasjoner. 
Kommunen skal være i front for å bevare og sikre naturen og miljøet for de kommende generasjoners 
mulighet til ren natur, trygg og sikker mat. Vi vil bevare naturen slik at tradisjonell utmarksbruk kan 
sikres og bevares. Ubebygde naturområder skal kunne brukes til jakt, fangst, fiske og reindrift. 
 

• Nasjonalparker og verneområder skal ikke utvides dersom det er til hinder for lokal samisk 
naturbruk og utmarksnæringer 

• Støtte opp om etablering av samisk meahcceguovddáš i Kautokeino 
• Jobbe for at kommunen blir pilotkommune for å tilpasse motorferdselloven til kulturbasert 

utmarkshøsting.  
• Fremme rettighetskrav på vegne av kommunens innbyggere til Finnmarkskommisjonen, samt 

arbeide for å endre eierforhold og være aktiv når konsesjonsbestemmelsene for Alta-
Kautokeinovassdraget skal revideres i 2021. 

• Arbeide for at vårjakt på ender skal bli en varig ordning og mer i tråd med samiske sedvaner 
og tradisjoner. 

• Retten til høsting av utmarksressurser skal først og fremst sikres lokalbefolkningen  
• Det må arbeides mer for å sikre rettigheter som samene har hatt gjennom alle tider og  

foreta en gjennomgang av rapporter som er utarbeidet av Sametinget og NIM. 
Rettighetsarbeidet må forankres i ILO-konvensjonen. 

• Utarbeide en helhetlig kultiveringsplan med oppfølgingsansvar og tiltak for å bevare og 
forbedre sik- og røyevann i kommunen.  

• Arbeide for pilotprosjekt for kommunal forvaltning av motorferdsel 
• Arbeide for å utbedre barmarksløyper med sikte på å redusere skade på natur i 

våtmarksområder 
• Utarbeide en kommunal energi- og klimaplan, for å redusere bruk av engangsplast, få en mer 

effektiv energibruk, bedre kildesortering og bruke kommunens innkjøpsmakt til å handle mest 
mulig lokalt. 

• Tilrettelegge for miljøstasjon i sentrum 
 
 

3. Skole og oppvekst 
Barn og ungdom er vår fremtid og den viktigste ressursen i vår kommune. De skal få vokse opp i et 
trygt miljø og skal få utvikle sin fremtid på egne premisser. Samisk ungdom må få mulighet til en 
solid utdanning slik at de kan bidra til et sterkt samfunn, der samisk språk, kultur og mangfold 
ivaretas.  
 
Våre barn skal ha en trygg og innholdsrik hverdag. Barnehager og skoler skal ha det beste 
pedagogiske tilbudet. Det er viktig å ha gode strategier og solide planer for hvordan arbeidet med 
samisk språk skal gjennomføres i barnehage og skole. Gode planer for språkopplæring må utarbeides 
slik at alle barn, også de som flytter til Kautokeino, skal lære samisk. Bevisst språkarbeid må derfor 
starte i barnehagen.  

 
 Foreta en gjennomgang av organisatoriske forhold i skolen, herunder bemanningssituasjonen 
 Prioritere nytt skolebygg for barne- og ungdomsskole med felles administrasjon og rektor 
 Prioritere kompetanseløftet så lenge statlig satsing pågår. 
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 Det skal utformes mål for god kvalitet på den enkelte skole, både faglig- og trivselsmessig. 
 Ordningen med 4 eller 5 dagers skole skal evalueres, med pedagogiske prinsipper og hvor 

barnas beste legges til grunn. 
 Styrke arbeidet med ungdom, musikk, kunst, kultur, film og idrett gjennom en fast 

koordinatorstilling. 
 Kulturskoletilbudet må få økte økonomiske rammer, eventuelt ha kulturskolen som en del av 

SFOs tilbud.  
 Tilrettelegge for pop-up arrangementer og aktivitetsarena/park for barn og ungdom i 

samarbeid med ungdomsrådet, næringslivet og frivillige,  
 Tilrettelegge for etablering av et fullverdig leirskoletilbud med utgangspunkt i samisk innhold, 

språk og kultur. 
 Prioritere et godt samarbeid med andre utdanningsinstitusjoner.  

 
 

4. Helse og omsorg 
Kautokeino kommunes helse og omsorgstjenester skal utformes og gis etter beste effektive 
omsorgsnivå for befolkningen. Tjenestene skal være personsentrert med bakgrunn i 
tjenestemottakerens språk, verdier og tradisjoner på alle nivå i omsorgstrappen, slik at de kan bo 
hjemme lengst mulig. 
 

 Utarbeide helhetlig helse- og omsorgsplan, der også folkehelse og psykisk helse omtales med 
tiltak. 

 Tilrettelegge for etablering og drift av private omsorgstjenester, herunder forskjellige 
boformer og BPA, i samarbeid med pårørende og interesserte private aktører. 

 Utvikle og tilrettelegge for bo- og aktivitetstilbud for eldre og demente i dialog med brukerne 
og de pårørende, slik at penger følger pasienten, herunder vurdere behovet for nye fleksible 
ordninger der tilbud på sommerboplass inngår. 

 Arbeide for å sikre, utvikle og styrke barnevernstjenesten og PPT, der samisk språk og 
kulturkompetanse står sentralt.  

 Sette fokus på folkehelse i samarbeid med frivillige organisasjoner, der forebyggende arbeid 
står sentralt 

 Bygge kjøkken i tilknytning til sykehjem og sykestue der lokal tradisjonsmat skal tilbys 
regelmessig. I den forbindelse vil vi definere et prosjekt, sammen med 
helseforskningsinstitusjoner, der effekt kartlegges og kan bidra til ny kunnskap om 
sammenhengen mellom livskvalitet, helse og mat. 

 

 
Hovedutvalg for skole, oppvekst og helse skal prioritere å: 

 Involvere ordfører, varaordfører og hovedutvalgsleder i arbeidet med forbedring av 
situasjonen i sektoren. Også foreldre (FAU) må involveres. 

 Definere oppgavene tydelig, også tilsyn med skolene og helse- og sosialetaten 
 Det opprettes arbeidsutvalg for hver av hovedområdene skole, helse, sosial 
 Få seg forelagt alle rapportene de tre siste årene og status av disse (barnevern, skole mm)  
 Utarbeide tiltak for å rette opp forhold i tilsynsrapportene fra Fylkesmannen, der svarfrist er 

12.12.2019 - be om møte med rådmannen og grunnskolen 
 Få seg forelagt rapporten fra ekstern evaluering av læringsmiljø i grunnskolen - 

veilederkorpset  
 Få etablert et tverrfaglig samarbeid innen kommunen, og med andre offentlige instanser for å 

videreutvikle et lavterskeltilbud for enkeltmennesker innen sorg-, psykisk helse- og rusarbeid. 
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5. Samisk språk og kultur 
Kautokeino skal være et attraktivt samisk samfunn både for egen befolkning, og for folk fra andre 
områder. Samisk språk og kultur skal være bærebjelken i Kautokeinosamfunnet. Det er derfor viktig at 
kommunen i sin virksomhet bidrar til å styrke språk og kultur, samt gir norskspråklige mulighet til å 
lære samisk.  
 
På lengere sikt skal Kautokeino kommune bli et kraftsenter for opplæring i samisk språk og kultur for 
samiske barn og ungdom, hvor de kan komme og lære samisk språk og om samisk kultur og som kan 
være en inspirasjonskilde og til etterfølgelse for andre urfolk i verden. 
 

 Det skal utarbeides plan for utvikling og styrking av samisk språk i kommunen 
 Styrke samisk språk gjennom aktiviteter i skole og barnehage der tradisjonskunnskap og 

terminologi er knyttet til natur og samiske næringer  
 Gi tilbud om språkbad til norskspråklige bosatt i Kautokeino, og gi barn og foreldre intensivt 

språktilbud når de flytter til Kautokeino. Vi vil definere et prøveprosjekt på dette sammen med 
Samisk høgskole for å få ny kunnskap om fagfeltet. 

 Sikre forsvarlige rammebetingelser for de oppgaver som er tillagt kirken og Kautokeino 
menighet 

 Digitalisere gamle filmer, lydopptak og bilder for å dokumentere kulturarv og historie 
 Hjelpe foreninger og private aktører til å oppnå tippemidler og andre finansieringer til bygging 

av nye anlegg. 
 Legge til rette for at det etableres et senter for samisk joik og musikk, som en del av 

verdensarvssenter 
 Styrke og videreutvikle et av Sápmis eldste festivaler, Beassášmárkanat Guovdageainnus, 

gjennom å gi fast årlig tilskudd og jobbe for at også fylkeskommunen og Norsk Kulturråd 
støtter festivalen 

 

6. Bolig‐ og eiendomspolitikk 
Kommunens boligpolitikk er at alle skal ha gode og trygge boforhold. Kommunen eier en unaturlig 
stor andel av boliger sammenliknet med andre kommuner. Arbeidet med boligpolitikken må skje i 
samarbeid med Kautokeino Boligselskap (KBS) og andre berørte parter. 
 

 Det skal utformes en ny og helhetlig boligpolitikk, med sikte på å: 
 arbeide for å få flere unge inn på boligmarkedet,  
 utrede «leie til eie»-ordning,  
 arbeide for flere lettstelte boliger,  
 revidere retningslinjer for tildeling av boligtomter 
 vurdere å selge deler av KBS´s eiendomsmasse for å delfinansiere ny grunnskole 

 
 Foreta gjennomgang av regelverket for å bidra til en mer rettferdig skattelegging av 

eiendommer, hvor man hensyntar behovet for areal og bygg til utstyr for kulturbasert 
naturbruk/næring og sesongnæringer. 

 

7. Næringsutvikling, samferdsels, infrastruktur og offentlige 

arbeidsplasser 
 
Kommunen skal føre en helhetlig politikk for næringslivet og legge til rette for 
næringsutvikling. Vi vil ha spesielt fokus på innovasjon og entreprenørskap med basis i 
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samisk kultur og samiske næringer. Kommunen må sørge for å ha den rette kompetansen 
tilgjengelig for å støtte opp om næringsutvikling.  

 Etablere arenaer der næringslivet og primærnæringene, reindrift, jordbruk og 
utmarksnæringer blir hørt og tatt med i kommunale prosesser.  

• Følge opp omstillingsprogrammet 
• Opprettholde partnerskap med Sápmi næringshage 
• Følge opp «Reisemålsstrategi for Kautokeino 2019-26» 
• Tilrettelegge for småskalaproduksjon og salg av matvarer 
• Prioritere arbeidet for etablering av flyplass, især for ambulansefly 
• Arbeide for etablering av nasjonalt kompetansesenter for reindrift 
• Arbeide for at nye og etablerte private og offentlige arbeidsplasser har gode 

rammebetingelser 
• Arbeide for forbedring og modernisering av kommunale veier, gangstier og gatelys 
• I arbeidet med omstilling må det arbeides for opprettelse av en fysisk arena/ senter for 

kultur-, idrett- og næringsaktiviteter med sentral plassering  
• Arbeide for å få ny aktivitet i Maze bo- og aktivitetssenter  
• Sikre at utbygger finansierer trafikksikkerhetstiltak i hele Kautokeino kommune når 

E45 rustes opp for mer tungtransport 
 

 Det skal ikke etableres gruvedrift i kommunen så lenge vi ikke har et lovverk som tar 
hensyn til samiske interesser og rettigheter. Av samme grunn skal det heller ikke 
foretas konsekvensutredning i denne valgperioden. 
 

8. Bolyst  
Kautokeino er kulturhovedstaden i Sápmi. Frivilligheten og dugnadsånden trives og vokser i 
Kautokeino kommune. Vi har aktive lag, foreninger, ulike menigheter, ideelle aktører og 
privatpersoner. Alt dette bidrar til trivsel, bolyst og aktivitet i kommunen.  
 
Kommunen skal bli mer attraktiv å bo i og flytte til. Samarbeidspartiene vil støtte 
bolystprosjektet og også initiere bolyst og stedsutviklingsprosjekter som bidrar til et attraktivt 
lokalsamfunn.  
 

• Følge opp gode ideer fra arkitektkonkurransen Europan. 
• Samle ungdom i juleferien, få ungdom til å vende tilbake, prosjekt «ruoktot 

dieđosge!» 
• Karriereveiledning og grunnskolen og vgs må styrkes med sikte på å veilede 

ungdom til å ta utdanning der det er behov. 
 Kommunen skal være en viktig og aktiv medspiller for lag og foreninger i kommunen 
 Støtte opp om trivsels- og folkehelsetiltak 
 Ta initiativ til at alle husstander har mulighet til fibertilknytning 
 

9. Arbeidsgiver‐ og personalpolitikk 
Kautokeino kommune skal være en attraktiv arbeidsplass, der den enkelte ansatte føler seg verdsatt og 
får muligheten til å bruke sin kompetanse og evner til å gi innbyggerne i kommunen gode tjenester. 
 

 alle ansatte skal ha et trygt og sikkert arbeidsmiljø 
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 foreta en gjennomgang av oppgavefordeling, organisering og roller i hele 
kommuneorganisasjonen. 

 skal arbeide for godt arbeidsmiljø og høyere nærvær. 
 rullering/revidering av lønns- og personalpolitisk plan i samarbeid med fagorganisasjonene og 

vernetjenesten, for å skape en god personalpolitikk, slik at de ansatte yter god tjeneste for 
innbyggerne i kommunen og er stolte av sin arbeidsplass. 

 gjennomgå tilsettingsreglementet  
 tilby lærlingeplasser 
 utarbeide serviceerklæring og kompetanseplan for alle kommunens avdelinger 

 
 

Samarbeidsform og gjensidige forpliktelser 
Samarbeidspartiene vil ha månedlige møter mellom hovedutvalgslederne, ordfører og varaordfører og 
samles i forkant av hvert formannskaps- og kommunestyremøte. Dette for å sikre god kommunikasjon 
og framdrift i de politiske sakene, samt avklare enighets- og uenighetspunkter.  I tillegg ønsker vi en 
samarbeidsform som gir rom for visjonær tenkning og de lange linjene. Partiene vil derfor møtes 
halvårlig for temabaserte møter hvor gjennomføring av tiltakene i samarbeidsavtalen settes på 
agendaen. For å ha god informasjonsflyt må også varamedlemmer få kopi av mailer og meldinger. 

I det politiske arbeidet har GDL Sal, V og H søkt å finne rom for det enkelte partis egenart, slik at 
velgerne kjenner seg igjen i de ulike partienes selvstendige politiske målsettinger 

 
 
 
Underskrifter 
 
 
Hans Isak Olsen    Klemet Erland Hætta         Isak Ole Hætta               Ante Bals 
 
………………..      ………………………        ………………..        ……………........... 
 
      GDL          SAL                  V                   H  


