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Møtedato

ET NAV I SAMISK PERSPEKTIV.
Utskrift sendes:
Det vises til:
Diskusjonsgrunnlag fra arbeidsgruppen myndig og løsningsdyktig NAV-kontor ved Kjell Hugvik
Vedlegg:
Diskusjonsgrunnlag: Myndig og løsningsdyktig NAV kontor,
Meld.St.33 NAV i en ny tid – for arbeid og aktivitet
Saksfremlegg:
NAV skal bli bedre til å hjelpe flere i arbeid og aktivitet og skape bedre brukermøter. Med dette
inviteres partnerskapet til en diskusjon om hvilke endringer som er nødvendig for å lykkes bedre
med dette, innenfor de rammer som trekkes opp i stortingsmelding nr. 33 (2015-16) «NAV i en
ny tid – for arbeid og aktivitet».
Hvordan ser NAV-kontoret ut i fremtiden?
Vurdering:
Arealmessig er Kautokeino Norges største kommune, og har landets høyeste arbeidsledighet av
samiske kommuner og en av landets kommuner med stor arbeidsledighet. Det er lagt inn
mobilitetskrav for arbeidssøkere, men kommunen mangler infrastruktur som gjør det mulig for
befolkningen å være dags-/ukependlere. Kautokeino befolkningen har ikke hatt samme
muligheter som den øvrige befolkningen i Norge til å ta utdanning, da utdanning ikke har vært
tilbudt til samer på lik linje med resten av landet. Dette har gjort at arbeidssøkere i Kautokeino
ikke er konkurransedyktige i dagens arbeidsmarked. I Kautokeino er 95 prosent av befolkningen
samisk talende, det er derfor avgjørende å få veiledning i og på sitt eget språk ved kontakt med
NAV.
Det er viktig at befolkningen i Kautokeino kommune har samme tilbud i arbeidsmarkedet som
den øvrige befolkningen, samtidig som språk og kultur skal ivaretas og vernes jamfør
menneskerettighetsloven.

Om samiske brukere skal ha gode brukeropplevelser, må selvbetjeningsløsninger være på
samisk. I den samiske brukergruppen finnes det mange som ikke har fått grunnskoleopplæring,
som gjør det vanskelig for brukere å nyttiggjøre og ha gode opplevelser i bruk av
selvbetjeningsløsningene.
Kautokeino kommune vil at NAV kontoret skal få tilbakeført den statlige
beslutningsmyndigheten til lokal kontoret. Kautokeino kommune vil at NAV og kommunen skal
videreføre partnerskapet, men gå i retning av en mer felles styringslogikk. Den lokale friheten er
fratatt lokal kontoret i forhold til den statlige styringen. Kautokeino kommune har flere
kommunale oppgaver i NAV kontoret som er indirekte arbeidsrettet, formålet med disse er å
bedre levekår til vanskeligstilte, bidra til sosial og økonomisk trygghet, og fremme overgang til
arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet.
Kautokeino kommune er villig til å prøve interkommunalt samarbeid. Dette forutsetter at
samarbeidet er med andre samiske kommuner, som igjen ivaretar rettsikkerheten til de samiske
brukerne. Den samiske befolkningen kan best ivaretas av et NAV-kontor som har selv
tilknytting til urfolket, kjenner levemåten og utfordringene dette står ovenfor i den moderne
verden, har kulturforståelsen og språkkompetansen. Et interkommunalt samarbeid på tvers av
samiske kommuner vil kunne sikre et bredt fagmiljø, lokal kunnskap og slik ivaretar
rettsikkerheten til den samiske befolkningen i Norge. Utfordringer i Finnmark er avstander og
infrastruktur, som vil virke negativt for brukere.
Kautokeino kommune mener at selv om man etablerer større enheter, vil det ikke gi bedre
brukeropplevelser for de samiske brukere. Veiledere må ha kunnskap om og forståelse for den
samiske brukergruppen.
Forslag til vedtak:
Kommunestyret vedtar at Kautokeino kommune har fult fokus på samiske brukere og ivaretar
språk, kultur og levesett i partnerskapet med NAV. Kommunestyret vedtar at dersom det blir
aktuelt med interkommunalt samarbeid i NAV, forutsetter kommunen at samarbeidet skjer i en
samisk region.

