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Guovdageaidnu
Kommuneplanen

Muligheter
Utfordringer

- Begrensinger

- Oppvekst- og utdanningspolitikk

- Kultur- og fritidstilbud



Suohkanplána
Kommuneplanen

Guovdageainnu suohkan 
Kautokeino kommune

Plan- og bygningslovens § 11-1: Kommunen skal ha en samlet 
kommuneplan som omfatter samfunnsdel med handlingsdel og 
arealdel.

Kommuneplanen skal ivareta både kommunale, regionale og 
nasjonale mål, interesser og oppgaver, og bør omfatte alle viktige 
mål og oppgaver i kommunen. (..).

Kommuneplanen for Kautokeino kommune 2017 – 2030
 Kommunedelplan – samfunn

 Kommunedelplan – areal

 Kommunedelplan – márkan

 (Kommunedelplan Máze - Suolovuopmi)

Vedtatt av Kautokeino kommunestyre

23. mars 2017



PBL. § 11-2 samfunnsdel: «Kommuneplanens samfunnsdel skal 
ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for 
kommunesamfunnet som helhet og kommunen som 
organisasjon. 

PBL. § 11-3: «Kommuneplanens samfunnsdel skal legges til 
grunn (..) for statens og regionale myndigheters virksomhet i 
kommunen.». Tiltak i strid med planen?

Kautokeino har seks satsingsområder: 1. Areal og miljø 2. 
Barnehage, skole og utdanning 3. Helse og velferd 4. Kultur og 
fritid 5. Næringsutvikling og verdiskaping 6. 
Kommuneorganisasjonen

 Mål 1.2: «Forvaltning av arealer, natur og miljø bidrar til å 
fremme samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv ‐ og er 
i tråd med nasjonale miljømål»

 a) Reindrift: Kommunen skal bidra til å sikre naturgrunnlaget for 
reindriftsnæringen i Kautokeino

Kommuneplanens 
samfunnsdel

Guovdageainnu suohkan 
Kautokeino kommune



Igangsatt 
2010 –
vedtatt 
2017
Tett koblet til økonomiplan 
og budsjett jf. PBL § 11-3

Virkeperiode til 2030



Samfunnsdel –
Næringsliv og 
verdiskapning

Mål 5.1: Kautokeino er landets største 
reindriftskommune

 a) Strategisk næringsarbeid: Kommunen skal gjennom strategisk 
næringsutviklingsarbeid bidra til å sikre at reindriftsnæringen har 
nødvendige rammebetingelser. 

 b) Videreforedling: Kommunen skal jobbe for at reinkjøtt kan 
videreforedles lokalt. 

 c) Sesongarbeid: Kommunen skal jobbe for at det etableres 
arbeidsplasser som lar seg kombinere med reindriftens behov for 
sesongarbeidskraft. 

 d) Lokal kompetanseutvikling: Kommunen vil være en pådriver for 
samarbeid mellom utdanningsinstitusjonene og lokalt næringsliv 
for å få etablert relevante studietilbud og lærlingeplasser lokalt



Kommuneplanens 

arealdel



Kommuneplanens

arealdel

 PBL. § 11-5. Kommuneplanens arealdel: 

«Kommunen skal ha en arealplan for hele kommunen 
(kommuneplanens arealdel) som viser sammenhengen mellom framtidig 
samfunnsutvikling og arealbruk.(..)».

 PBL. § 11-6. Rettsvirkning av kommuneplanens arealdel

«Kommuneplanens arealdel fastsetter framtidig arealbruk for 
området og er ved kommunestyrets vedtak bindende for nye tiltak eller 
utvidelse av eksisterende tiltak som nevnt i § 1-6.(..)».

(2) «Tiltak etter § 1-6 må ikke være i strid med planens 
arealformål og generelle bestemmelser, samt bestemmelser knyttet til 
arealformål og hensynssoner.»

 PBL. § 1-6. Tiltak             Lokaldemokrati           Rettsvirkning

Oppføring, riving, endring, endret bruk og andre tiltak knyttet til 
bygninger, konstruksjoner og anlegg, samt terrenginngrep og opprettelse 
og endring av eiendom. Som tiltak regnes også annen virksomhet og 
endring av arealbruk som vil være i strid med arealformål, 
planbestemmelser og hensynssoner.



Arealdel
definisjoner
Samfunnsdelmål1.2 a)
Kommunen skal bidra til å sikre 
naturgrunnlaget for 
reindriftsnæringen i Kautokeino



LNF-R: Bruksområder



Kommuneplanens 
márkan-del



Kommunedelplan

Márkan

 5.5.1 Reindrift
Reindrift er den største næringen i kommunen, og er 
sammen med annen utmarksnæring en bærebjelke for 
samisk kultur. Mesteparten av arealet i Kautokeino er i 
bruk som beiteland.. (..). Areal til reindrift skal også 
sikres gjennom kommuneplanens arealdel.

Det avsettes derfor (..) bolig- og næringsområder med 
store tomter (2-4 daa) og tilgjengelighet til utmark, og 
som ligger godt til rette for reindrifts- og 
utmarksnæring



Márkan-del
Definisjoner



Utfordringer lokalt



Utfordringer 
regionalt
Regionalplan for 
reindrift?
Samfunnsdel –Arealdel?



Utfordringer 
globalt?


