Saksprotokoll i Kommunestyret - 06.10.2016
Kommunestyrets behandling:
Formannskapet har avgitt innstilling til denne saken 2 ganger. Først den 27.09.16 og deretter
den 03.10.16 som erstatter den forrige innstillingen.
Forslag fra Klemet Erland Hætta (SáL):
Kautokeino kommune beklager at NAV som et statlig organ ikke klarer å oppfylle og følge
norsk lov i forhold til samisktalende brukere, ved ikke å tilby gode nok samiske tjenester til sine
brukere. Kautokeino kommune viser til lov om Sametinget og andre samiske rettsforhold
(Sameloven), og ber om at NAV ved fornyingsarbeidet ivaretar det samiske i henhold til Lov
om Sametinget og andre samiske rettsforhold (Sameloven)
Forslag fra Inger Marit Bongo (AP):
Kommunestyret er sterkt kritisk til at det samiskspråklige tilbudet ved NAV kontaktsenter
overflyttes fra Kautokeino til Tromsø. Det er naturlig å lokalisere denne tjenesten i det samiske
kjerneområdet i Kautokeino der hovedparten av de samisktalende brukere er. Rekrutteringen av
ansatte med samisk språk- og kulturkompetanse er også vesentlig enklere i en samisk kommune.
Dette er også argumenter for å lokalisere et evt. fremtidig NAV Sápmi i Kautokeino.
Votering:
Forslag fra Klemet Erland Hætta (SáL) ble enstemmig vedtatt.
Forslag fra Inger Marit Bongo (AP) ble enstemmig vedtatt.
Ordfører fremmet formannskapets innstilling av 03.10.16 med de vedtatte endringer til vedtak.
Formannskapets innstilling av 03.10.16 med de vedtatte endringer ble enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak, enst.
Guovdageainnu suohkan – Kautokeino kommune viser til Stortingsmelding 33 NAV i en ny tid –
for arbeid og aktivitet og diskusjonsgrunnlaget fra arbeidsgruppen myndig og løsningsdyktig
NAV-kontor. Kommunestyret ved Guovdageainnu suohkan – Kautokeinok kommune avgir med
dette sin høringsuttalselse.
Kommunestyret i Kautokeino viser, ikke uttømmende, til de grunnlovsfestede forpliktelser
staten har til sikring av samisk språk, kultur og samfunnsliv, samelovens bestemmelser om
samisk og norsk som likeverdige og likestillte språk samt relevante internasjonale erklæringer
og konvensjoner, særlig de inkorporert i norsk lov gjennom menneskerettslovens § 2.
Kommunestyret uttaler seg politisk på et begrenset informasjonsgrunnlag. Høringsuttalselsen
må derfor ikke forstås som begrensende eller utfyllende på alle områder.
Kautokeino kommune beklager at NAV som et statlig organ ikke klarer å oppfylle og følge
norsk lov i forhold til samisktalende brukere, ved ikke å tilby gode nok samiske tjenester til sine
brukere. Kautokeino kommune viser til lov om Sametinget og andre samiske rettsforhold
(Sameloven), og ber om at NAV ved fornyingsarbeidet ivaretar det samiske i henhold til Lov
om Sametinget og andre samiske rettsforhold (Sameloven)

Kommunestyret fastslår at innbyggere i Kautokeino kommune har krav på å få en likeverdig god
tilgang til tjenestetilbud fra NAV på lik linje med alle andre inbyggere i landet. Kommunestyret
understreker videre de særlige forpliktelsene samt ansvaret offentlige etater i
forvaltningsområdet for samisk språk har for å betjene publikum i og på samisk. Avhengig, men
også uavhengig av det, bør Arbeidsdepartementet, herunder Arbeids- og velferdsdirektoratet, på
lik linje med kommunen tilstrebe å gi et best mulig tjenestetilbud for på den måten sikre
brukerne forsvarlig rettssikkerhet og generelt en god opplevelse av de tjenester man er satt til å
forvgalte. Kommunestyret understreker videre at samisk språk- og kulturkompetanse hos NAV
utgjør selve inngangsnøkkelen til bredden av NAVs tjenester, der særlig det å bli møtt på eget
språk er avgjørende for at kommunens innbyggere overhode skal kunne ha tilgang til NAV på en
likeverdig måte som resten av landets innbyggere. Uten at denne grunnsteinen er sikret gjennom
et lokalt tilstedeværende NAV-kontor blir det fjernliggende å diskutere hvordan kvaliteten kan
forbedres, slik arbeidsgruppen “myndig og løsningsdyktig NAV-kontor” invititerer til.
Kommunestyret er sterkt kritisk til at det samiskspråklige tilbudet ved NAV kontaktsenter
overflyttes fra Kautokeino til Tromsø. Det er naturlig å lokalisere denne tjenesten i det samiske
kjerneområdet i Kautokeino der hovedparten av de samisktalende brukere er. Rekrutteringen av
ansatte med samisk språk- og kulturkompetanse er også vesentlig enklere i en samisk kommune.
Dette er også argumenter for å lokalisere et evt. fremtidig NAV Sápmi i Kautokeino.
Kommunestyret er sterkt kritisk til signaler om regionalisering av så viktigte tjenester som NAV
står for, særlig med de særskilte språklige og kulturelle særegenhetene samt geografisk store
avstander som er gjeldende for Finnmark. Dersom de politiske føringene fra
Arbeidsdepartementet om myndige og løsningsdyktige NAV-kontor, som skal levere faglig gode
tjenestetilbud, skal være gjeldende er det derfor avgjørende at NAV er tilstedeværende i
Kautokeino med dagens bemanning som et minimum. Kommunestyret ber videre om at det fra
direktoratets side utarbeides tydelige minstemålsvurderinger, basert på internasjonalt og
nasjonalt lovverk samt direktoratets egne målsetninger om et kvalitativt forbedret tjenestetilbud,
der man ser på hvordan samiske innbyggere skal møtes på en likeverdig måte hva gjelder plikter
og rettigheter hos NAV. I denne sammenheng må man særlig vurdere hvordan dagens
bestemmelser i Folketrygdeloven, Sosialtjenesteloven m.fl. samsvarer med statens
menneskerettslige forpliktelser bla. hva gjelder å sikre det samiske folk retten til eget språk og
egen kultur, men også behovet for å treffe særskilte tiltak for å avbøte den statlige
reintallsreduksjonsprosessen, som er særlig utslagsgivende for Kautokeino kommune.

