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Kjære velger
For første gang er det mulig å stemme på et liberalistisk parti i Alta. Det er en
historisk begivenhet.
I årene etter krigen var landet vårt i en oppbyggingsfase. Det resulterte i flere tiår
med sosialdemokratisk styre i Norge. Etter hvert som årene har gått har det vært
flere forsøk på å etablere alternativer til de sosialdemokratiske partiene, men så
langt har ingen av de lykkes med å skape et reelt alternativ. Ingen av partiene vil
styre annerledes, de vil bare styre bedre.
Dette har betydd for deg, skattebetaleren, at de offentlige budsjettene bare har
økt og økt samtidig som skatter og avgifter har økt med dem.
Kommunale avgifter øker samtidig som eksisterende infrastruktur ikke blir
tilstrekkelig vedlikeholdt. Tilbudet til barn, eldre og syke blir redusert samtidig
som eiendomsskatt og andre særavgifter bare øker.
Kommune-Norge har siden 90-tallet hatt en enorm kjøpefest der det har vært
investert i kulturhus, badeland, flotte parker og svindyre idrettsanlegg, og
andelen av de kommunale budsjettene som går til å betale gjeld bare øker og
øker. Dette er ikke bærekraftig, og gjeldsboblen i kommunene vil før eller siden
sprekke. Det er dette Liberalistene vil til livs.
Vi ønsker å være en vaktbikkje. En vaktbikkje som ikke bare passer på
skattepengene dine, men en som passer på at dine rettigheter ikke blir
innskrenket. Vi vil sette fokus på sløsing og unødig låneopptak.
Vi kommer ikke til å love bort valgflesk, det har vi rett og slett ikke råd til. Dersom
vi skal styre bærekraftig må vi gjøre innsparinger i det kommunale budsjettet.
Også i Alta.
Det virker kanskje litt håpløst å gå til valg på å ikke love bort «gratis» ting i øst og i
vest, men det er det vi prinsipielt er forpliktet til å gjøre.
Dersom du ønsker reduksjon i byråkratiet, nedbetaling av kommunal gjeld, slutt
på sløsingen, avskaffelse av eiendomsskatten, ingen bomring og mer personlig
frihet, ja da gir du oss din stemme på valgdagen.

Agnar Johansen
Førstekandidat, Liberalistene Alta
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Våre urokkelige prinsipper
Liberalistene er et klassisk liberalistisk parti som ønsker mindre stat, mindre
skatt og færre reguleringer. Vi søker også å øke individets rett til å bestemme
over eget liv og eiendom. Dette medfører at vi prinsipielt aldri vil stemme i en
retning som innskrenker denne retten.

Samferdsel
Avlastningsveien, eller ny E6, gjennom Alta har vært et hett tema i flere år i Altasamfunnet. Dersom denne veien skal bygges mener andre partier at vi må
finansiere dette med bompenger.
I Norge har vi verdens høyeste avgifter knyttet til bruk av bilen. Kun en liten del
av dette går til å bygge ut infrastruktur som veier, jernbane etc. Dette betyr at ny
E6 gjennom Alta allerede er betalt for gjennom avgifter.
Liberalistene mener en bomring i Alta vil ha en negativ effekt på Altas utvikling
demografisk, økonomisk og sosialt.
Liberalistene vil stemme nei til bomring i Alta.

Skatter og avgifter
Liberalistene vil fjerne eiendomsskatten for private boliger i denne perioden.
Vi vil også redusere eiendomsskatten for bedrifter i denne perioden med sikte på
å fjerne denne i neste periode.
Liberalistene vil avskaffe avgiftsbelagt parkering på kommunale
parkeringsplasser.
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Næringsliv
Alta har et godt næringsliv med mange flinke aktører. Liberalistene ønsker at Alta
skal bli næringshovedstaden i Nord, da fraværet av arbeidsgiveravgift sammen
med et universitet som tilfører Alta viktig kompetanse gir oss en unik mulighet til
å være et senter for næringsvirksomhet.
Nyetablerte bedrifter skal ikke betale eiendomsskatt til Alta Kommune.
Liberalistene ønsker dialog med næringslivet for å finne tiltak som forenkler
hverdagen til bedriftene i Alta. Det skal være enkelt å skape verdier i Alta.

Oppdrettsnæringen
Oppdrettsnæringen er en viktig næring for Alta. Næringen gir økonomiske
ringvirkninger i størrelsesordenen 300 millioner årlig. I tillegg sysselsetter den
hundrevis, direkte og indirekte.
Det er selvfølgelig enkelte miljørisikoer innbefattet med denne næringen, men
tallene de siste årene er positive og viser svært gode resultater på rømning og
lus. Å pålegge næringen krav om nullutslipp o.l. er ikke bare til hinder for
innovasjoner som gjør næringen mer miljøvennlig, det er også reguleringer som
på sikt kan tvinge næringen ut av Alta.
Vi tror ikke politikere har kompetansen til å pålegge spesielle miljøkrav og vi
stoler på at næringen har en egeninteresse av at deres egen laks har optimale
vekstforhold.
Liberalistene sier nei til arealbeskatning av oppdrettsnæringen og ønsker ikke å
pålegge oppdrettsnæringen urimelige krav og avgifter.
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Skole og barnehage
Liberalistene ønsker større frihet for skolene til å styre seg selv. Dette med tanke
på hvordan de legger opp skoledagen, hvilke pedagogiske verktøy de bruker i
undervisningen og hvem som får gå på skolen.
Liberalistene ønsker at foreldre som har barn i Altaskolen ikke skal behøve å
bytte skole dersom de flytter ut av skolens nærområde.
Vi ønsker også at pengene i Altaskolen skal følge eleven, hvilket også betyr at
samtlige skoler, private som kommunale vil få 100% tilskudd per elev.
Liberalistene ønsker en grundigere gjennomgang av den nye storskolen, dens
plassering og hvorvidt det er økonomisk forsvarlig å bygge den.
Liberalistene ønsker å gjøre det lettere å etablere private barnehager og ønsker å
la private barnehager erstatte kommunale barnehager som er økonomisk
uforsvarlige å holde åpne.
Vi har også et prinsipp om at pengene skal følge barnet og vil derfor gi 100%
tilskudd per barn til både private og kommunale barnehager.

Helse og omsorg
Liberalistene vil ikke utøve politisk press for å etablere to fullverdige sykehus i
Vest-Finnmark.
Liberalistene ønsker flere private aktører innen eldreomsorg og vil åpne for
dette.
Liberalistene ønsker å privatisere de eksisterende sykehjemmene som Alta
kommune eier per i dag, og vil i større grad kjøpe omsorgstjenester fra aktører
som Betania.
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Scooter og friluftsliv
Liberalistene mener Alta kommune per i dag har en ganske liberal politikk når
det kommer til scooterløyper. Likevel mener vi dette kan liberaliseres enda mer.
Vi ønsker å se på muligheten for å få enda flere løyper og enda flere steder hvor
man kan kjøre scooteren rett ned på bensinstasjonen for å fylle opp tanken.
Vi ønsker også større tilgang på hyttetomter i Alta kommune og samtidig vil vi
lempe på kravene til størrelse.
Hvis du ønsker å bo i hytta di skal du også få lov til det.

Boligpolitikk
Tomter i Alta koster urimelig mye sett i forhold til arealet vi disponerer i
kommunen. Tomter kunne vært nesten gratis, men likevel ser vi tomter som
selges for nesten to millioner kroner. Dette kan vi ikke ha noe av.
Alta kommune må bli mye flinkere å regulere ut boligtomter.
Vi må øke tilgangen til å regulere LNFR-områder om til boligformål slik at folk
som sitter med ubrukte landbrukstomter kan få realisert verdiene sine samtidig
som det øker tilgangen på boligtomter til byens innbyggere.
Liberalistene ønsker friregulering av boliger i Alta. Dette betyr at man kan bygge
så stort og så høyt man vil så lenge det ikke er til ulempe eller skade for
nærmeste naboer. Vi ønsker en mer organisk utvikling av byen fremfor dagens
rigide reguleringsplaner.
Vi ønsker også å etablere hyttefelt der folk kan bygge seg småhus eller minihus,
noe som vil være et lavterskeltilbud til de som ønsker seg inn i boligmarkedet,
men som ikke nødvendigvis har et ønske om å bo i en stor enebolig eller en
boligblokk.

Distriktspolitikk
Liberalistene ønsker å tillate mye større grad av bedriftsetablering, boligbygging
og friluftsrelaterte aktiviteter som scooterkjøring i distriktene våre.
Skolene i distriktene vil vi tillate å bli privatskoler dersom de blir vedtatt nedlagt.
Eiendomsskatt i distriktene vil vi foreslå fjernet med umiddelbar virkning.
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Kultur og idrett
Liberalistene vil fjerne all ikke-lovpålagt støtte til kultur og idrett.
Kultur og idrett er en del av den norske folkesjelen og har vært drevet av ildsjeler
og frivillige siden tidenes morgen. Vi ønsker ikke å subsidiere dette da vi ikke
anser det som nødvendig for dens overlevelse samtidig som det er kostbart for
det offentlige å bevilge så mye penger til dette.

Innvandring
Liberalistene anser innvandring som et gode. Vi mener også at det er en
menneskerett å bosette seg hvor man vil. Dette medfører at vi ikke vil hindre
noen innvandrere i å etablere seg i Alta.
Det er derimot ikke en menneskerett at andre betaler for at du skal bo en
spesifikk plass. Det er heller ikke opp til politikere å bestemme hvor mange eller
hvem som skal bosette seg i Alta.
Liberalistene vil derfor ikke bosette noen innvandrere.
Kommunen skal ikke betale for at folk skal bosette seg her, men vi vil tillate
ideelle organisasjoner og private bedrifter å gi bolig til hvem de vil så lenge det
ikke må betales av byens innbyggere.

Miljøpolitikk
Liberalistene mener Miljøuka er et kjempegodt tiltak fra kommunens side og
ønsker å foreslå denne utvidet til å gjelde hele sommeren.
Liberalistene ønsker derimot ikke å gi bort gratis T-skjorter og andre premier i
forbindelse med toppturer, så dette er noe vi vil foreslå kan være til salgs for de
som har fullført 3-topper, 10-topper eller Halddemarsjen.
Vi mener at ved å utvide miljøuka så vil problemene knyttet til parkering i
forbindelse med toppturer reduseres da det ikke vil bli samme opphopning av
turgåere i de samme tidsvinduene.
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Liberalistene Alta kandidater 2019

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Agnar Johansen, f. 1984, Talvik
Daniel Ålien, f. 1989, Alta
Kim Andre Mathilassi. f.1991, Alta
Ørjan Sørheim, f.1990, Alta
Stijn Van den Bruel, f.1986, Talvik
Stian Strand, f. 1989, Alta
Lennart Eugen Jensen, f.1985, Alta
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