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Det skal være enkelt å ta miljø-
vennlige valg. Venstre har sørget 
for en storstilt utbygging av 
ladestasjoner i Finnmark, og nå 
er nærmere 50% av nybilsalget i 
Finnmark elbil.  Vi vil beholde alle 
elbilfordelene i neste periode. 
Kampen mot plast i havet og i 

naturen må fortsette. Vi vil satse 
på grønn industri, og utbygging 
av infrastruktur for ny miljøvennlig 
teknologi, slik at også vi i Finnmark 
bidrar til å redusere klimagassut-
slippene og dermed deltar i det 
grønne skiftet. 

• Ha	flere	ladestasjoner	for	elbiler.
Det må derfor legges opp til en
kraftig økning av ladestasjoner i
Finnmark.

• Få en hurtigbåt på hydrogen
mellom Vadsø og Kirkenes

• Elektrifisere	Melkøya.	Dette	vil
kutte 2% av Norges klimagass-
utslipp.

• Flere ENØK-tiltak i hjemmene,
slik at husholdningene kan for-
bruke mindre energi.

• Støtte satsingen på ammoniakk- 
og hydrogenproduksjon i
Berlevåg for å kutte foruren-
sende utslipp i skipsfarten.

• Innføre et eget klima-skatte-
fradrag i Nord-Norge.

Vi vil derfor: 

V“i skal løse
klimakrisen.



• Ha en bærekraftig forvaltning
av Tanavassdraget, og betydelig
økt forskning på livet i elva.

• Stille krav til oppdrettsnæringa
om nullutslipps- og rømnings-
sikre anlegg.

• Ta kampen mot pukkellaks.
Statlige midler til fangstredska-
per og røkting av disse.

• Si nei til Davvi vindkraftverk.
• Satse på marin bioindustri, som

gir muligheter for innovasjon og
nye markeder.

• Tilrettelegge for gode natur-
opplevelser i nasjonalparkene,
samtidig som en tar vare på
naturen.

Vi må ta vare på naturen for de kom-
mende generasjoner. Rent hav, vern 
av villaksen og en balansert rovvilt-
forvaltning er noe av det vi vil ha 
fokus på. Mulighet til å høste av det 
naturen gir er viktig for folk i Finn-
mark. Vi vil derfor at kommunene 
skal få større mulighet til å legge 
til rette for tradisjonell høsting av 
naturen. For å gi villaksen et bedre 

vern må oppdrettsnæringen over 
i nullutslipps- og rømningssikre 
anlegg. Kampen mot pukkellaks 
må intensiveres. Vi sier nei til Davvi 
vindkraftverk. Området ligger 
midt i et viktig kjerneområde for 
reindrifta, og Rastegaisa og Lakse-
fjordvidda	er	en	av	Europas	siste	
store uberørte villmarker. 

Vi vil derfor: 

Ta vare på naturen.“



En forutsetning for gode samfunn 
er at folk har trygghet for liv og 
helse. Dette er viktig for at folk 
skal etablere seg og bo i et lokal-
samfunn. Sykehusstrukturen i 
Finnmark må endres slik at syke-
hustjenester og akuttberedska-
pen når så mange som mulig. Vi 
vil derfor bygge et sykehus i Alta, 
i tillegg til de vi har i Kirkenes og 

Hammerfest. Pasienter skal sikres 
raskeste reise hjem etter behand-
ling på sykehus, og ambulanse-
bytte på Skaidi må det bli en slutt 
på. Pasientene må få gode tjenes-
ter på sykestuene i fylket. Rusav-
hengige	må	få	hjelp,	ikke	straff.	Vi	
trenger en mer human rusomsorg 
som gir mennesker verdige liv. 

• Ha et sykehus med akutt- og
fødeavdeling i Alta. Dette vil gi
ca. 35.000 innbyggere kortere
vei til sykehus.

• Raskeste reisevei for pasienter.
• Satse på sykestuene rundt om i

hele fylket.

• Gi rusavhengige hjelp istedenfor
straff.

• Ha et politihelikopter i Lakselv,
slik at politiet får kortere
responstid.

• Etablere	en	flyplass	for	ambulan-
sefly	i	Kautokeino.

Vi vil derfor: 

T“rygghet for
deg og dine.



• Gi	flytterett	for	statlige	arbeids-
plasser (bo der du vil).

• Stryke egenkapitalkravet og
fjerne	dokumentavgiften	for
førstegangs boligkjøpere.

• Bruke husbanken for å få mer
boligbygging i distriktene.

• Bygge bredbånd til alle innen 2025.

• Bygge	ut	fiskerihavnene	i	Sørvær,
Vardø,	Mehamn,	Kjøllefjord.

• Styrke	kystfiskeflåten.
• Se mulighetene ved Arctic
connect	(fiberkabel	i	sjø	til	Asia).

• Sørge for bedre veier for å frakte
fisk	fra	kyst	til	marked.

• Bygge ny grensestasjon på
Storskog.

For å få økt bosetting i Finnmark 
må folk ha jobb og en bolig, og lyst 
til å slå seg ned. Det må bli enklere 
å	skaffe	seg	sin	første	bolig.	Pri-
mærnæringene og små og mel-
lomstore bedrifter er motoren i 
næringslivet i Finnmark, samtidig 
som vi må legge tilrette for større 
etableringer og statlige arbeids-
plasser. Bedre vilkår for selvsten-

dig næringsdrivende har vært 
Venstre sin fanesak i en årrekke. 
Vi vil ha full bredbåndsdekning 
innen 2025, slik at alle kan bo der 
de vil. Ansatte i staten skal få ta 
jobben med seg, og bosette seg 
på mindre steder utenfor de store 
byene. Vi vil jobbe for mer folk til 
folk samarbeid med Russland. 

Vi vil derfor: 

“Her vil vi bo.



Utdanning er nøkkelen til men-
neskers mulighet til selvrea-
lisering, vekst og deltagelse i 
samfunnet. Vi vil at alle skal ha 
like muligheter til å følge sine 
drømmer, uavhengig av hvor de 
kommer fra, hvor de bor og for-
eldrenes økonomi. Venstre vil 
derfor satse på desentraliserte 
utdanningsmuligheter. En god 
oppvekst varer livet ut, og vi vil gi 

alle barn som trenger det gratis 
SFO og barnehage. Morsmålet er 
en viktig del av oppveksten, og 
vi vil lovfeste retten til en samisk 
barnehageplass. Kulturen er limet 
i samfunnet. Vi vil legge til rette 
for at barne- og ungdomskulturen, 
store og små festivaler, kunstner-
arbeidsplasser og museer skal ha 
gode rammevilkår i Finnmark.  

• Beholde dagens videregående
skoler i Finnmark.

• Bygge	flere	elevhybler	med
statlig	finansiering.

• Styrke universitetet sin tilstede-
værelse i Øst-Finnmark.

• Ha årlige opptak til sykepleier-
studiet i Alta.

• Opprette en samisk politi-
utdanning i Kautokeino.

•

•

Gi gratis barnehage og SFO til
lavinntektsfamilier.
Ha en omfordeling av barne-
trygden (mer til de som trenger
det mest).

• Styrke midlene til kulturlivet og
frivilligheten.

Vi vil derfor: 

“Utdanning gir
nye muligheter.



Trine Noodt, 1. kandidat:
«Det må bli enklere å skaffe sin første 
bolig. Fjern kravet om egenkapital og 
dokumentavgift for førstegangs bolig-
kjøpere!»

1

Isak Ole Hætta, 2. kandidat:
«Gi folk i staten rett til å ta med seg 
arbeidsplassen, og bo der de vil!»

2

Eilert Isaksen-Warth, 3. kandidat:
«Gi rusavhengige hjelp, ikke straff!»

3

Monica Balto Anti:, 4. kandidat:
«Nei til Davvi vindkraftverk! Bevar uberørt 
natur og reindrifta sine beitemarker!»

4

Gunn Elisabeth Kristiansen:, 5. kandidat:
«Vi må få mer kunnskap og forståelse for 
tradisjonell høsting av naturen!»

5



1. Trine Noodt Alta
2. Isak Ole J. Hætta Kautokeino
3. Eilert Isaksen-Warth Alta
4. Monica Balto Anti Tana
5. Gunn Elisabeth Kristensen Kautokeino
6. Lars O Haugen Vadsø
7. Liss-Beth Nyby Gjertsen Porsanger
8. Sten Egil Johansen Vardø
9. Lars Halvor Uthus Hammerfest
10. Tommy Hæggernæs Alta
11. Børre-Steinar Børresen Tana

Finnmark er et fantastisk sted, 
med flotte folk, storslagen natur, 
et variert næringsliv, ulike kultu-
rer og stolte tradisjoner. Det er vi 
som bor her som kjenner området 
best, og som vet hvilke muligheter 
vi har og hva som skal til for å nå 
målene vi har satt oss.

Vi trenger levende bygder og 
sterke byer med vekst og nyskap-
ning. Vi skal satse på små og mel-
lomstore bedrifter, styrke fiskeri- 
og primærnæringene og legge til 
rette for innovasjon og utdanning. 
Venstre vil ha et raust og inklude-
rende samfunn som tar vare på de 
som trenger hjelpen mest, med en 
skole der hver enkelt elev blir sett, 
et yrkesliv med plass til alle, et 
Finnmark der alle får mulighet til å 

Våre kandidater:

Frihet og muligheter for alle.
følge sine drømmer og være fri til 
å leve de livene de ønsker.

Venstre i Finnmark har en rekke 
kampsaker. Her kan dere lese hva 
jeg som førstekandidat tar med 
meg dersom jeg kommer på Stor-
tinget. Jeg håper å få velgernes 
tillit ved valget, og vil gjøre mitt 
ytterste for Finnmark og alle som 
bor her!

Les om 
våre kamp- 

saker her:

Trine Noodt
Stortingskandidat  
for Venstre i Finnmark




