
Leve det gode liv i Finnmark 

 
1.kandidat Trine Noodt (Alta) og 2.kandidat Isak Ole Hætta (Kautokeino) håper på din stemme den 
13. september.  
 

Frihet og muligheter for alle!  
 
Venstre er et sosial liberalt parti, som tror på enkeltmenneskets evne og vilje til å skape en god 
tilværelse for seg selv og sine omgivelser, og at vi gjennom sterke fellesskapsløsninger skaper 
trygghet og like muligheter for alle til å leve gode liv. 
 
Det grønne skiftet er nødvendig for å kunne se de neste generasjonene i øynene, slik at de får vokse 
opp med et rent hav, en dyrkbar jord, med artsmangfold og en natur man kan høste av.  Klimakrisen 
utfordrer gårdagens tekniske løsninger og vi derfor omstille samfunnet til å bli mer miljøvennlige og 
bærekraftig. 
 
Det skal være enkelt å starte sin egen bedrift, og folk skal ha trygghet og rettigheter i arbeidslivet. Vi 
vil at folk skal få muligheten til å bo der de vil, og vi vil derfor innføre en flytterett for statlige 
arbeidsplasser, noe som også vil styrke bosettingen i distriktene. 
 



Venstre har et sterk engasjement for demokratiet, for å hjelpe mennesker på flukt og for samarbeid 
på tvers av landegrenser. For å løse klimakrisen og mangelen på demokrati i mange land trenger vi 
internasjonalt samarbeid.  
 
Her er sakene vi vil jobbe med i dette valget:  
 

Klima, miljø og naturvern 

 
 

1. Bevar villaksen! Oppdrettsnæringa må bli utslippsfri og rømningssikker.  
 
2. Nei til Davvi vindindustri. Dette anlegget vil være ødeleggende for reindrifta og legge beslag 

på en av Europas siste urørte villmarker.  
 

3. Øke kunnskapsgrunnlag for å redde villaksen i Tanaelva og utvikle videre Villakssenteret. 
 

4. Stopp pukkellaksen! Det må effektive fangstredskaper til som er tilpasset elvene i Finnmark, 
og staten må sette av midler til utvikling av feller og til røkting av disse. 

 
5. Marin bioindustri i Finnmark er nye muligheter for høsting av naturen og nye markeder.  

 
6. Ammoniakk og hydrogen  fabrikk i Berlevåg er viktig for å omstille skipsfarten til å bli 

utslippsfri, og gjør at også Finnmark bidrar i det grønne skiftet.  
 



7. Vi vil ha en bedre forvaltning av rovvilt, og også kongeørn, slik at beitenæringa unngår store 
tap til rovvilt.  

 
8. Elektrifisering av olje og gassvirksomheten 

 
9. Hurtigbåt på hydrogen i Varangerfjorden vil både bedre infrastrukturen i Øst-Finnmark, og 

være utslippsfri. 
 

10. Styrke innsatsen mot forsøpling og plast i havet. 
 

11. Belønningsordning kollektiv i våre tre største byer, Hammerfest, Alta og Kirkenes.  
 

12. Etablering av et internasjonalt senter for fangsttradisjoner i Arktis 
 

13. Miljøvennlig bergverksindustri 
 

14. Flere ladestasjoner for elbiler. 
 

15. Revidering av motorferdselsloven, og vurdere nærmere å åpne barmarksløyper langs gamle 
postruter. 

 
16. Et eget klimaskattefradrag for Nord-Norge, slik at det lønner seg å velge miljøvennlig. 

 
17. Styrke Enova sine tiltak i private hjem 

 
18. Tilrette nasjonalparkene for besøkende, slik at en gir gode opplevelser og tar vare på 

naturen.  
 

 

Næringsliv, infrastruktur og bolyst 
 



1. Bygge snuplass og ny parkering for fly ved Banak (Lakselv) 
 

2. Ny trasé for E45 gjennom Kautokeino  
 
3. Bruke fyllmasse fra tunnel i Kløfta til å lage ny trasé for E45 forbi Eiby 

 
4. Artic Connect- sjøfiberkabel til Asia. Gir store muligheter for ny industri i Kirkenes 

 
5. Ny grensestasjon på Storskog som er stor nok til å håndtere trafikken over grensen.  

 
6. Jernbane mellom Kirkenes og Rovaniemi. 

 
7. Styrke lufthavnene i Kirkenes og Alta som stamlufthavner i Finnmark 

 
8. Skjerpe pliktsystemet i fiskerinæringa, for å sikre og øke bosettinga langs kysten. 

 
9. Flytte statlige arbeidsplasser til Finnmark 

 
10. Gode rammevilkår for landbruket i Finnmark – vi må sikre matproduksjonen i fylket. 

 
11. Bedre overføringslinjer for strøm i hele Finnmark, slik at befolkning og næringsliv har sikker 

tilgang på energi. 
 

12. Containerhavn i Sør-Varanger 
 

13. Ny E6 Rafsbotnlia 
 

14. Styrking av kystfiskeflåten. Styrke rekrutteringen til fiskeryrket og at båtene har store nok 
kvoter. 

 
15. RV94 fra Arisberget til Grøtnes. 

 
16. Innføre flytterett statlige arbeidsplasser. Ta jobben din med deg, og bo hvor du vil i 

distriktene! 
 

17. Storstilt utbygging av fiskerihavner: Sørvær, Kamøyvær, Mehamn, Gamvik, Kjøllefjord og 
Vardø.  

 
18. Fjerne egenkapitalkravet for første gangs boligkjøpere og stryke dokumentavgiften, slik at 

det blir lettere å skaffe seg sin første bolig.  
  

19. Bredbånd til alle innen 2025 
 

20. «Fra fisk til marked» - veiprosjekter. 
 

21. Bedre vilkår for tradisjonell høsting av naturen  
 

 
 

 



Oppvekst, trygghet og beredskap  

 
 
 

1. Lokalsykehus med akutt- og fødeavdeling i Alta. Det er på tid å endre sykehusstrukturen slik 
at innbyggerne i fylket får like gode sykehustjenester som resten av landet.  

 
2. Effektive pasientreiser, raskeste reisealternativ hjem etter sykehusbehandling. 

 
3. Hjelp ikke straff for rusavhengige 

 
4. Nødflyplass i Kautokeino 

 
5. Styrke voldsofre sine rettigheter og satse på kontoret for voldsoffererstatning i Vardø 

 
6. Politihelikopter i Lakselv  

 
7. Alta og Tana nye rettssteder for lagmannsretten i Finnmark 

 
8. Omfordeling av barnetrygden, mer til de med lav inntekt 

 
9. Gratis barnehage og SFO for de som trenger det 

 
10. Flere helsesøstre  

 
11. Lovfestet rett til samisk barnehageplass 

 
12. Styrke tilbudet ved sykestuene i Finnmark  



Kultur og utdanning 
 

 
1. Styrking av Kainu Institutt i Børselv, og etablere flere kvenske språksenter 

 
2. Styrke samisk språk i offentlige virksomheter og helsetjenester  

 
3. Beholde videregående skoler i Finnmark 

 
4. Bevare historiske bygninger i Finnmark 

 
5. Skolesamarbeid over grensen mellom Sirma og Finland 

 
6. Bygge flere elevhybler 

 
7. Samisk kunstmuseum i Karasjok 

 
8. Sametinget som egen post på Statsbudsjettet 

 
9. Samisk politiutdanning i Kautokeino 

 
10. UiT-Norges arktiske universitet sine studietilbud i Finnmark 

 
11. Samisk som sidemål i grunnskolen 

 
12. Nytt Saviomuseum i Kirkenes 

 



13. Overføre mer makt fra statsforvalteren til kommunene i arealsaker 
 

14. Alle skal ha rett til utdanning (fullføringsreformen) 
 

15. Etablere en avdeling av Nordnorsk Kunstmuseum i Finnmark. 
 

16. Førerkort for 16-åringer 
 

17. Sette igang bygging av samiske vgs og Beaivvas i Kautokeino  
 

 
Våre kandidater: 

 
1.Trine Noodt     2.Isak Ole Hætta      3.Eilert Isaksen-Warth         4.Monica Balto Anti 
 

 
5.Gunn E. Kristensen        6.Lars-Ove Haugen    7.Liss Beth Gjertsen     8.Sten-Egil Johansen  
 

 
9.Lars Halvor Uthus    10.Tommy Hæggernæs.   11. Børre St. Børresen  
 
 
  

Frihet og muligheter for alle! 


