
Kampsaker for Finnmark Venstre i stortingsperioden 2017-2021 

 

Finnmark er et fantastisk fylke, med flotte folk, storslagen natur, et variert næringsliv, 

ulike kulturer og stolte tradisjoner. Det er vi som bor her som kjenner fylket best, som 

vet hvilke muligheter vi har og hva som skal til for å målene vi har satt oss. Vi trenger 

levende bygder og sterke byer med vekst og nyskaping. Vi skal satse på små og 

mellomstore bedrifter, styrke fiskeri- og primærnæringene og legge til rette for 

innovasjon og utdanning. Venstre vil ha et raust og inkluderende samfunn som tar vare 

de som trenger hjelpen mest, med en skole der hver enkelt elev blir sett, et yrkesliv med 

plass for alle, og et Finnmark der alle får mulighet til å følge sine drømmer og være fri til 

å leve de livene de selv ønsker. 

Finnmark Venstre har en rekke kampsaker, og på de 

følgende sidene vil vi vise hva jeg som 1. kandidat tar 

med meg dersom jeg kommer på Stortinget. Jeg håper å 

kunne få velgernes tillit ved valget, og skal gjøre mitt 

ytterste for Finnmark og alle som bor her!                 

Trine Noodt, Stortingskandidat for Finnmark Venstre  

 



1.Venstre vil etablere en jegerbataljon ved Garnisonen i Porsanger (GP) 

Venstre vil etablere en vernepliktbasert jegerbataljon, underlagt Brigaden i Nord-Norge, 

ved Garnisonen i Porsanger. Venstre vil ha bataljonen opp å gå umiddelbart. Per dato 

har ikke Norge nok soldater til at vi har en velfungerende hær. Derfor er det viktig å 

styrke hærens tilstedeværelse i Finnmark. Porsanger kommune har infrastruktur, flyplass, 

ferdige anlegg, samt lange tradisjoner og kompetanse på forsvar. 

 

2. Venstre vil styrke HV17 i Porsanger 

Vi ønsker å bygge opp igjen Heimevernet til en styrke på 45 000 soldater, derav 5 000 

soldater i en innsatsstyrke. Dette vil bety en betydelig vekst i oppgavene til HV17 i 

Porsanger, og samtidig sørge for å beholde Heimevernets befalsskole i Porsanger som 

er vedtatt lagt ned i 2017. Venstre ønsker ikke å slå sammen Heimevernet og Hæren. 

Trusselbildet er mer uoversiktlig enn tidligere, og det er derfor viktig å styrke 

Heimevernet som egen enhet. 

3. Venstre vil utvikle Lakselv lufthavn (Banak) som trafikknutepunkt 

Det har over flere år vært jobbet godt fra Porsanger sin side for å realisere et 

trafikknutepunkt, og dermed øke aktiviteten rundt lufthavna på Banak. Det er viktig at 

Avinor nå får på plass nødvendig snuplasser ved enden av rullebanen, samt 

parkeringsmuligheter for store charterfly til frakt og turisme. Dette er helt nødvendig 

infrastruktur for å lykkes med Banak som logistikksenter for gods, og kunne utnytte 

snuhavna for cruisebåter. Dette er et viktig prosjekt for vekst og utvikling av nye 

arbeidsplasser i Porsanger og i hele Finnmark.  



4. Venstre vil etablere et ressurs- og kompetansesenter for beredskap og redning i 

Nordområdene (RKSN). 

Det er på høy tid å få satt ut i livet RKSN i Porsanger med en øvingspark for alle 

redningsetatene, et kompetansesenter for beredskap, mannskap som skal koordinere en 

innsatsstyrke i forbindelse med redningsaksjoner og øvelser. I dag har vi ikke noe 

beredskapssenter i Nord-Norge til tross for økende leteaktivitet og 

petroleumsvirksomhet i Barentshavet, økt industri- og gruvevirksomhet, økende 

skipstrafikk langs Finnmarkskysten og sterk økende turisme. 

 

5. Venstre vil satse på kvensk språk og kultur 

Vi vil styrke de kvenske kompetansemiljøene og institusjonene i Finnmark. Kainun 

institutti i Børselv og Ruija kvenmuseum i Vadsø må få en betydelig styrking av sine 

budsjetter for å kunne videreutvikle og ta vare på kvensk språk og kultur. Venstre vil 

også innføre en nasjonal handlingsplan for kvensk språk og kultur. Et viktig tiltak for å 

bevare språket er å gi elever mulighet til å lære kvensk i skolen.  

 

6. Venstre vil jobbe for en ny trase for E6 mellom Skoganvarre og Alta. 

En ny trase for E6 vil korte avstandene, bidra til regional utvikling og etablere en vei som 

er mindre kolonnekjørt og stengt om vinteren.  

 



7. Venstre vil jobbe for en betydelig veisatsing i Finnmark.  

Finnmark har ikke kommet godt nok ut i gjeldene nasjonal transportplan (NTP), og må 

få et betydelig løft i neste NTP. RV94 Arisberget-Hammerfest, RV93 Kløfta, RV93 Alta-

Eiby, RV92 Karasjok-Gievdneguoikka og E6 Sentrum-Hjemmeluft må jobbes inn i NTP.  

 

8. Venstre vil bygge ny grensestasjon på Storskog 

Dagens grensestasjon har ikke kapasitet til å ta unna over 300 000 grensepasseringer i 

året mellom Norge og Russland. Dette gir både praktiske utfordringer for publikum, 

men er også en sikkerhetsrisiko ved at en ikke lenger kan garantere å ha kontroll med 

hvem som krysser grensen. Det er viktig for et fortsatt godt samkvem mellom landene 

at vi har en grensestasjon som er funksjonell og effektiv. Det haster med å få realisert en 

ny grensestasjon.  

 

9. Venstre vil utrede jernbane mellom Kirkenes og Rovaniemi 

Finland har over flere år jobbet aktivt med å få utredet en jernbanestrekning til Kirkenes; 

for å få tilgang på en isfri havn. Finland ønsker å knytte sitt jernbanenett til resten av 

Europa, noe som vil komme Finnmark til gode dersom vi får realisert denne 

jernbanestrekningen. Dette handler først og fremst om å få fraktet gods mellom Asia og 

Europa; noe som vil skape muligheter for et betydelig antall arbeidsplasser i Øst 

Finnmark. 

 

10. Venstre vil ha lufthavnene i Kirkenes og Alta som stamlufthavner i Finnmark 

Det er viktig at flytrafikken i Finnmark kanaliseres inn og ut over stamlufthavnene i 

fylket. For å kunne ta ned nye moderne fly uten restriksjoner, må rullebanene ved både 

Kirkenes og Alta lufthavn forlenges. Det er viktig å få realisert en ny lufthavn ved 

Grøtnes i Hammerfest på grunn av økende aktivitet i Barentshavet, og dermed sterkt 

økende trafikk over dagens lufthavn. 

 



 

 

11. Venstre vil satse på dagens videregående skoler i Finnmark 

For å sikre dagens struktur innen videregående skole er det viktig å utvikle videre de 

skolene vi har i Finnmark. Derfor vil Venstre jobbe for en landslinje for industriell 

sjømatproduksjon ved Vardø videregående skole, og i forbindelse med dette er det 

viktig å satse videre på en linje for transport og industriell produksjon ved skolen. 

Venstre vil også etablere en fagskole for landbruk ved Tana videregående skole, og en 

fagskole for reindrift ved Kautokeino videregående skole.  

 

12. Venstre vil øke innsatsen for bevaring av historiske bygninger i Finnmark 

Ingen steder i Finnmark har så mange bygninger fra før krigen som Vardø. Vardø 

Restored gjør en imponerende jobb for å bevare kulturminner i byen, i samarbeid med 

profesjonelle håndverkere og private huseiere. Venstre vil styrke bevilgningene til dette 

arbeidet. Finnmark har et stort behov for å få styrke kulturminnevernet i hele fylket, og 

vi vil derfor arbeide for å få økt bevilgningene fra Riksantikvaren til dette formålet. 



13. Venstre vil styrke kontoret for voldsoffererstatning 

Tilstedeværelse av statlige arbeidsplasser er viktig for regional utvikling, og lar seg fint 

gjøre i små og store kommuner i Finnmark. Vardø er et godt eksempel på dette med 

kontoret for voldsoffererstatning; som har en rekke kompetansearbeidsplasser i en liten 

kommune. Vi vil styrke kontoret for voldsoffererstatning med nye oppgaver og flere 

arbeidsplasser for å ivareta og styrke voldsofres rettsikkerhet og interesse på en bedre 

måte enn i dag.  

14. Venstre vil skjerpe pliktsystemet i fiskerinæringa. 

Dersom forpliktelsene ikke overholdes, og landanleggene ikke mottar de kvotene som 

rettmessig tilhører de, skal trålerkvotene tilbys andre. Det finnes flere modeller for å 

styrke verdiskapingen langs kysten; og sikre at råstoffet kommer i land der det hører 

hjemme. Venstre vil jobbe for å få til et pliktsystem som fungerer etter intensjonene, og 

som styrker og skaper vekst langs kysten. Et eksempel er Vardøs trålekvote på 6 800 

tonn, som rettmessig tilhører lokalsamfunnet og som skulle sikre verdiskaping der. 

Denne kvoten får etter vårt syn tilbys aktører som sier seg villig å etablere fiskeindustri i 

Vardø, eller andre kystsamfunn i samme situasjon. 

  



15. Venstre vil flytte statlige arbeidsplasser til Finnmark 

Det er ingen naturlov som sier at statlige arbeidsplasser skal ligge i Oslo; eller kun i de 

største byene i Norge. Det må være et mål at minst 150 statlige arbeidsplasser etableres 

i Finnmark i neste stortingsperiode. Vadsø peker seg ut som en naturlig by å etablere 

flere statlige arbeidsplasser med alle sine kompetansearbeidsplasser i dag, og fordi 

kommunen har hatt en betydelig utflytting av statlige arbeidsplasser de senere årene. 

Også andre steder i fylket peker seg ut som naturlige steder for nyetableringer for 

statlige arbeidsplasser.  

 

16. Venstre vil ha et villakssenter i Tana 

Villaksen er truet i Norge. Venstre vil derfor etablere kompetansemiljøer for å styrke 

vern, kunnskap og kompetanse om villaksen i våre vassdrag. Et av disse 

kompetansemiljøene ønsker vi etablert i Tana. Tanavassdraget er Norges beste lakseelv, 

og forvaltes i samarbeid med Finland. For Venstre er det viktig å forvalte elva til beste 

for laksen, og ta hensyn til elvesamiske tradisjoner og rettighetene til de fastboende. Et 

villakssenter vil bidra til økt fokus på natur, kultur og miljø.   

17. Venstre vil styrke skolesamarbeid med Finland 

Venstre vil etablere en internasjonal grenseskole i Sirma. Finske og norske elevene bor i 

det samme området, og en felles skole vil kunne legge godt til rette for utvikling av 

språk, kultur og samarbeid over grensen. I tillegg vil elevene kunne få en kortere og mer 

hensiktsmessig skolevei. 

18. Venstre vil utvikle marin bioindustri i Finnmark 

Tang og tare inneholder stoffer som kan brukes i alt fra gjødsel, dyrefor, mat, kosmetikk 

og i legemiddelindustrien. Forholdene ligger godt til rette i Finnmark for tang- og 

tareproduksjon med sine spesielle klimatiske forhold. I Tana og Hammerfest er det tatt 

initiativ til spennende pilotprosjekter som det er viktig å støtte opp under. Dette kan 

være med på å gi distriktene nye bein å stå på med flere spennende arbeidsplasser. 

 



19. Venstre vil gi reindrift bedre rammevilkår 

Vi vil ha samme investeringsvilkår for maskiner og utstyr i reindrifta og i landbruket. Det 

betyr at det ikke skal settes begrensninger for kjøp av scooter til bruk i reindrift.  

 

 

20.Venstre vil ha en bedre forvaltning av rovvilt.  

Stortinget bestemmer bestandsmålene for rovvilt i Norge. I Finnmark er det en 

utfordring at antallet av enkelte rovdyr ligger over bestandsmålet. Derfor må en legge 

bedre til rette for en mer hensiktsmessig lisensjakt av rovvilt; som for eksempel bruk av 

scooter til å frakte jegere inn til åtebu, etablering av interkommunale skadefellingslag 

mm. Det må snarest settes bestandsmål for kongeørn og havørn, som er et økende 

problem for beitenæringa. 

 

21. Venstre vil gi landbruket i Finnmark gode rammevilkår 

Landbruket i Finnmark ligger langt nord i verden, og har klimatiske utfordringer som 

gjør at en er nødt til å ha særskilte ordninger som sikrer matproduksjon i fylket. Derfor 

må en påse at det ikke innføres ordninger som dreier ressursene over til områder av 

landet som har fordeler av bedre klima. Det er også viktig å videreføre ordningen med 

avløsertilskudd, slik at også bonden kan ta seg ferie. Dagens nivå på investeringstilskudd 

i landbruket i Finnmark må opprettholdes.  



 

 

22. Venstre vil styrke overføringslinjene for strøm i hele Finnmark 

Tilgang på strøm er viktig for utviklingen av hele fylket. Vi vil ha 420 KV linjer fra Skaidi 

til Varangerbotn og 420 KV linjer fra Skaidi til Hammerfest. Store og tunge 

industriprosjekter vil kreve mye strøm, og det er nødvendig å øke 

overføringskapasiteten vi har i dag. Vi vil også legge til rette for økt produksjon av strøm 

i Finnmark (for eksempel vindkraft), noe som vil gi tilgang på mer grønn energi og 

mindre fossil energi. Finnmark skal ta del i det grønne skiftet.  

 

23. Venstre vil elektrifisere olje og gassvirksomheten i Finnmark 

Det er viktig at eksisterende olje og gassvirksomhet på Goliat og Melkøya blir 

fullelektrifisert. Nye prosjekter må også tilføres nok strøm slik at en ikke lenger er 

avhengig av forurensende gasskraftverk for å utvinne olje og gass. Venstre krever at 

oljefunn skal ilandføres til oljeterminal på Veidnes i Nordkapp.  

24. Venstre vil ha en storstilt utbygging av ladestasjoner i hele Finnmark 

Innen 2025 vil det sannsynligvis ikke være etterspørsel etter nye fossilbiler lengre. For at 

vi i Finnmark skal kunne være med på utviklinga er vi helt avhengig av en rask 

utbygging av ladestasjoner over hele fylket.  



25. Venstre vil jobbe aktivt for rent hav 

Forsøpling av havet er et stort problem; kanskje større enn vi aner. Vi trenger en 

holdningsendring. Venstre vil jobbe for å forhindre forsøpling og igangsette tiltak for å 

få renset opp i havet og på strender. Vi må finne andre løsninger på bruk av plast i 

samfunnet, og erstatte dagens plastemballasje med nedbrytbare materialer.  

 

26. Venstre vil ha flere elevhybler 

Mangel på elevhybler skaper store utfordringer for elevene i fylket, der så mange som 

1/3 er borteboende elever. Elevhybler må gis de samme økonomiske virkemidler og 

vilkår som studenthybler. Dette innebærer tilskudd, momskompensasjon og finansiering 

gjennom Husbanken. Gode elevhybler er et viktig tiltak for elevvelferd og dermed 

mulighetene for å lykkes i den videregående skole.  

27. Belønningsordning kollektiv  

Vi vil utvide den statlige belønningsordningen for kollektivtrafikk til også å gjelde de 3 

største byene i Finnmark (Hammerfest, Alta og Kirkenes). Vi har et stort potensiale til å 

øke antallet passasjerer i de tre byene og må øke ressursene til kollektivtilbudet for å 

lykkes.  

 



28. Venstre vil ha et samisk kunstmuseum i Karasjok  

De samiske samlinger i Karasjok trenger et nytt museumsbygg for å romme den 

omfattende samlingen av samtidskunst, kulturhistoriske gjenstander og annen samisk 

kunst. Man har en samling på over 2 000 objekter som ikke har et egnet lokale for 

utstilling, eller magasiner som ivaretar kunsten på en god nok måte.  
 

29. Venstre vil ha et barnehus lokalisert til Karasjok 

Vi mener det er viktig å få etablert et barnehus til Karasjok. Dette for å kunne ivareta 

samiske barn med et samisk perspektiv. Barn må bli hørt og forstått på sitt eget språk, 

og i sin egen kultur. Dette er spesielt viktig for å ivareta barns rettsikkerhet. En 

etablering av et barnehus til Karasjok vil være i tråd med at etableringen av andre 

statlige instanser bygges opp rundt det samiske, som for eksempel samisk helsepark i 

Karasjok.  

30. Venstre vil gi Sametinget egen post på Statsbudsjettet  

Sametinget trenger bedre forutsigbarhet for sine budsjetter, og derfor bør hele 

tilskuddet samles på en post som Stortinget vedtak hvert år. Nå er det det enkelte 

departement som setter av hver sine budsjettposter til Sametinget på sine områder, noe 

som gir en svært fragmentert og uoversiktlig budsjettsituasjon. 

  

 



31. Venstre vil gi rett til samisk barnehageplass 

Vi vil gi samiske barn en lovfestet rett til samisk barnehageplass. Det er viktig at barn får 

snakke sitt morsmål fra de er små. Det er derfor viktig at barn får bruke samisk i 

barnehagen, slik at de blir aktive brukere av samisk språk som voksen.  

 

32. Venstre vil bygge nytt teaterbygg til det samiske nasjonalteateret Beaivvas 

Teateret Beaivvas er den eneste profesjonelle teaterinstitusjonen som bruker samisk 

som scenespråk. Teatret er et turnéteater som turnerer i hele det samiske området i 

Norge, Sverige, Finland og Russland. Teateret Beaivvas har sine produksjoner i 

Kautokeino. Dagens teaterbygg for Beaivvas i Kautokeino er fullstendig nedslitt og 

uegnet som teater. Luftkvaliteten og mugg går på helsa løs for de ansatte og 

skuespillere. Venstre vil derfor bygge et nytt teaterbygg til det samiske nasjonalteateret 

Beaivvas. 

 

33. Venstre vil ha en nødflyplass i Kautokeino 

Vi vil jobbe for å få etablere en nødflyplass i Kautokeino for å bedre beredskapen i 

kommunen. Nødflyplassen må være av en slik standard at ambulansefly kan lande og 

lette der. Det er i dag over 4 timers reisetid til nærmeste sykehus. Dette er en uholdbar 

situasjon og gjør at beredskapen for innbyggerne i Kautokeino ikke er forsvarlig.  

 



34. Venstre vil bygge ny samisk videregående skole 

Samisk videregående skole i Kautokeino har en bygning fra 50-tallet som er i så dårlig 

forfatning at elever er blitt sendt hjem på kalde vinterdager. Det er på høy tid å få satt 

opp et nytt bygg til skolen, med alle de nødvendige fasiliteter en ny skole skal ha 

(gymsal med mer). Dette er en viktig skole for å ivareta reindriftsutdanningen og 

reindriftskulturen i fylket.  

 

35. Venstre vil gi barn i lavinntektsfamilier gratis barnehage og SFO  

De sosiale forskjellene øker i Norge. Venstre vil gi alle barn like muligheter til deltagelse, 

lek og læring. Derfor vil vi gjøre det gratis å gå i barnehage og SFO for barn i 

lavinntektsfamilier. Det er viktig å ha gode tilskuddsordninger til idretts-, kultur- og 

fritidsaktiviteter for å sikre at alle barn og unge uavhengig av foreldrenes inntekt kan ha 

en aktiv fritid sammen med venner.  

 

36. Venstre vil ha oppdrett over i lukka anlegg 

Oppdrettsnæringa står for stor vekst og verdiskaping langs kysten. Dagens åpne mærer 

påfører stor miljøbelastning i form av lakserømninger, luseproblemer, medikamentbruk 

og utslipp av næringssalter i havet. Dette er en trussel mot villaksen, annet marint liv i 

havet og fortrenger det tradisjonelle kystfiske. Flere selskaper er i ferd med å utvikle ny 

teknologi med lukka anlegg, og hele oppdrettsnæringen må gis en tidsfrist til å gå over 

til og ta i bruk lukka anlegg. 

 

37. Venstre vil satse på kystfiskeflåten 

Kystfiskeflåten er den mest miljøvennlige flåten innen fiskeriene, driver mest lønnsomt 

og gir best kvalitet på fisken til beste pris. Venstre vil ikke strukturere båter under 11 

meter for å unngå at kvoter blir samlet på få hender, sikre inntektsgrunnlaget for 

kystfiskeflåten og stimulere til nyrekruttering til fiskeryrket.  

 



38. Venstre vil ha en miljøvennlig bergverksindustri 

Bergverksindustrien har lange tradisjoner i fylket, og Finnmark er rik på mineraler. 

Utvinning av mineraler må skje på en mest mulig miljøvennlig måte, med minst mulig 

miljøavtrykk i naturen. Det er viktig at det tas særlige hensyn til primærnæringer som 

reindrift, i områder med gruvedrift. Avfallsmasser må søkes brukt til andre 

samfunnsnyttige formål istedenfor å bli deponert.  

 

39. Venstre sier nei sjødeponi i Repparfjorden 

Repparfjorden skal ikke brukes til dumping av giftig gruveavfall. Repparfjorden er grunn 

og smal noe som gir sterke strømmer, og dermed fare for spredning av giftige partikler 

over lange avstander. Repparfjorden er en nasjonal laksefjord og er gytefjord for 

kysttorsk. Et sjødeponi vil ta livet av alt liv innerst i fjorden, og være en reell trussel mot 

villaksen i Repparfjordelva.  

 

 



40. Venstre vil styrke UiT-Norges arktiske universitet sine studietilbud i Finnmark 

Fleksible studietilbud er viktig for å gi flere mulighet til høyere utdanning og for å heve 

kompetansen i yrkeslivet i et stort fylke som Finnmark. Det må legges til rette for at en 

kan rullere desentraliserte fleksible studietilbud som f.eks sykepleier- og lærerutdanning 

på flere steder i Finnmark. Dette har vist seg å være en vellykket ordning, og gjør at folk 

kan ta høyere utdanning i nærheten av sine hjemplasser. Det er viktig at universitetet er 

tilstede i hele Finnmark, og studietilbudene på steder som Hammerfest, Vadsø og 

Kirkenes må styrkes. 

 

41. Venstre vil ha en ny petroleumspolitikk der vern av sårbare områder står 

sentralt 

Venstre vil gi et permanent vern av sårbare områder. Dette innebærer permanent vern 

av Lofoten, Vesterålen, Senja, Svalbard, Jan Mayen, Skagerak, Mørefeltene, Jærkysten, 

kystnære områder av Finnmark og i og ved iskanten og polarfronten. I tillegg vil Venstre 

ikke gjennomføre den 24. konsesjonsrunden. 

 

 

42. Venstre satser på små og mellomstore bedrifter  

Det skal være lett å starte egen virksomhet i Norge, og vi vil bedre vilkårene for 

selvstendige næringsdrivende med blant annet å innføre bedre sykepengeordninger.  



43. Venstre vil ha sykehus med akutt- og fødeavdeling i Alta.   

Finnmarks største by, med 21.000 innbyggere har i dag ikke en akuttberedskap som er 

til å leve med, og Venstre vil derfor at Alta får et sykehus med akutt- og fødeavdeling. 

Det er viktig at fremtidig sykehusstruktur sikrer hele befolkninga i Finnmark så gode 

sykehustjenester som mulig, og en mest mulig optimal akuttberedskap som når flest 

mulig innbyggere. Det er derfor viktig at en i forkant av nye investeringer i sykehusbygg, 

gjør en utredning som viser hvordan en kan oppnå dette på best mulig måte. Denne 

utredningen må inneholde ulike alternative løsninger, som akuttsykehus både i Alta og 

Hammerfest. 

 

Finnmark er spesiell med enormt store avstander, og mye vinterstengte veier og 

fjelloverganger. Dette tilsier at Finnmark bør ha tre sykehus; i Alta, Hammerfest og 

Kirkenes.  

Venstre ønsker at folk skal føle trygghet. Venstre vil ha helsetjenester nært der du bor 

og god akuttberedskap. Det er derfor viktig med godt utbygde desentraliserte helse- og 

sykehustjenester i hele fylket.  Fylket må ha en luftambulansetjeneste på minimum 

dagens nivå. Det bør i tillegg etableres et ambulansehelikopter på Banak.  

 

 



44. Venstre vil ha effektive pasientreiser  

Det er ikke forsvarlig å la pasienter bli sittende og ventende unødvendig lenge på en 

flyplass, uten å få billett til første og beste mulighet til retur hjem fra sykehus. Her må 

pasientreiser endre dagens praksis. Staten må sørge for at pasienter får dekt alle sine 

utgifter til transport, overnatting og diett som følge av at mange ikke har sykehus på sin 

hjemplass, og ikke kan komme seg til og fra sykehus på samme dag.  

45. Venstre vil ha Vadsø som ny regionhovedstad  

Regionreformen er nå vedtatt. Venstre ønsker at Vadsø blir utpekt som ny 

regionhovedstad i den nye regionen Troms og Finnmark. Det er viktig at Finnmark 

kommer ut solid i pluss i forhold til antallet ansatte ved sammenslåing av Troms og 

Finnmark til en region.   

46. Venstre vil ha en storstilt utbygging av fiskerihavner 

Finnmark er et stort og viktig fiskerifylke. Dessverre har det vært satset alt for lite på å 

bygge gode, sikre og tilrettelagte fiskerihavner. Fiskerihavner er grunnleggende 

infrastruktur for kystfiskeflåten i Finnmark. Vi trenger et betydelig løft i å bygge ut nye 

fiskerihavner og oppgradere eksisterende fiskehavner til dagens krav og forventninger. 

Dette gjelder mudring, avfallshåndtering, strøm, hvilebuer etc. Vår kystfiskeflåte 

fortjener moderne fiskerihavner i Vardø, Kamøyvær, Mehamn, Havøysund osv.  

 



47. Venstre vil ha asylmottak i Finnmark 

Venstre vil at det minst skal være et asylmottak i Finnmark. Det er viktig å ha et 

asylmottak i Finnmark for å sikre god beredskap for mottak av asylanter over Storskog. I 

tillegg er det viktig at UDI sprer sin virksomhet over hele landet. Skal det være vilje og 

ønske om å bosette flyktninger rundt om i Norge må UDI påse at hele landet tilgodeses 

når asylmottak lokaliseres. Det er naturlig at dette mottaket ligger i Vadsø. Vadsø er en 

by som har vist storsinn ved å bosette et stort antall flyktninger over mange år, og har 

bygd opp et stort kommunalt apparat for å kunne sikre at dette arbeidet utføres med 

god kvalitet.  

 

48. Finnmark Venstre ønsker å reforhandle Tanaavtalen mellom Norge og Finland 

Den inngåtte Tanaavtalen mellom Norge og Finland mangler lokal forankring både på 

norsk og finsk side av elven. I tillegg mener vi at rettighetshaverne og fastboende 

rettigheter ikke er ivaretatt i henhold til Tanaloven. Tanaavtalen må derfor reforhandles, 

og den lokale deltakelsen i forhandlingen må sikres slik det er beskrevet i Tanaloven.  

Det er viktig å ta vare på den elvesamiske kulturen, og sikre fastboende sine rettigheter 

til fiske av laks. Det må ikke bli slik at fisketurisme blir prioritert foran rettighetshavere 

og fastboende i strid med Tanaloven. 

 

49. Venstre vil styrke tidlig innsats 

Det er viktig å få en god start på skolegangen, og vi vil fortsette styrkingen av lærer-

ressurser inn i 1-4.klasse. Læreren må få tid til å være lærer. Venstre vil derfor ha flere 

fagfolk inn i klasserommet som PP-tjenesten, helsesøstre og skolepsykologer for å gi 

elever som trenger det best mulig oppfølging så tidlig som mulig.  

 

50. Venstre vil ha samisk som sidemål 

Finnmark Venstre vil gi alle elevene i Finnmark mulighet til å velge samisk som sidemål; 

istedenfor nynorsk dersom de ønsker det.   



 GODT VALG! 

 


