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Soloppgang
Solnedgang

Værvarsel fra yr.no, levert av 
Meteorologisk institutt og NRK
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  Lettskyet ,  0  mm
 Øst  
  Lett bris   3.8  m/s 

  Lettskyet ,  0  mm
 Sørøst 
  Svak vind   2.8  m/s 

    Lettskyet ,  0  mm
 Øst  
  Lett bris   3.7  m/s    

  Lettskyet ,  0  mm
 Øst-nordøst 
  Svak vind   2.6  m/s 

  Delvis skyet ,  0  mm
 Øst-nordøst  
  Svak vind   2.7  m/s 

02:28:45
22:23:47

 De 3 påfølgende dagene i Alta De 3 påfølgende dagene i Alta

 Lettskyet ,  0  mm
 Sør   5.2  m/s  

 Klarvær ,  0  mm
 Sør   4.9  m/s  

 Klarvær ,  0  mm
 Sør   2.4  m/s  
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Tidevann:

Grunnlagsdata fra Kartverket sjødivisjonen. 
Gjengitt med tillatelse 13/G713

Fredag

Lørdag

Søndag

Hammerfest

Øksfjord
LL kkkkkkkk 00000000

ddddddddØØØØkØkkkkkkk ffffjj

Skaidi

Suolovuopmi 

Kautokeino

Alta

TRIBUTE NIGHTS
Fredag 9. mai

Vinn 2 billetter!
Svar på dette spørsmålet:

Iron Bound spiller låter av?
1. Sputnik
2. Iron Maiden
3. Vikingarna

Send AP TRIBUTE 
(ditt svaralternativ 
til  2399

Kr. 5,- pr. SMS

Konkurransen 
avsluttes fredag 
9. mai kl. 09.00

Etterlyser ledertalenter
Arbeidslivsprisen 
«Helt sjef» mangler 
kandidater fra Alta. 
Nå spør arrangøre-
ne seg om byen ikke 
har unge ledertalen-
ter.

Av Magne Kveseth

kveseth@altaposten.no

Simen Staalnacke med aner fra 
Alta er en av medlemmene i ju-
ryen for kåringen av årets «Helt 
Sjef». Han savner ungdommer 
fra Alta som vil delta i «Helt 
Sjef»- konkurransen. 

– Motbevis fordommene
I en Norstat-undersøkelse går 
det fram at befolkningen i 
Nord-Norge viser størst skepsis 
til dagens ungdom. 45 prosent 
mener ungdom i dag er latere 
enn før. Det er 6 prosent over 
landsgjennomsnittet og 8 pro-
sent over Oslo, hvor vi finner de 
som er mest positive til dagens 
unge.

– Ifølge undersøkelsen jobber 
55 prosent av dagens ungdom i 
Nord-Norge mindre enn foreld-
regenerasjonen. Samtidig sier 
nesten annenhver nordlending 
at ungdom må ta større lederan-
svar i samfunnet. Vi i juryen for 
«Helt Sjef-prisen» etterlyser nå 
arbeidsom Finnmarkungdom 
som kan motbevise dette, sier 
Staalnacke til Altaposten. 

Juryen består ellers av jury-
leder Leif Frode Onarheim, Alf 
Inge Stiansen, Christina Ner-
gaard og Birgit Skarstein.

Lederevner og ståpåvilje
«Helt Sjef» er en arbeidslivspris 
for ungdom som viser arbeids-
innsats, engasjement og lederev-
ner. På én uke har juryen mottatt 
150 forslag til kandidater. Få av 
disse kommer fra Finnmark.

– Målet er å løfte frem ungdom 
som ønsker å bidra i arbeidslivet 

og ta lederansvar. Vi har mottatt 
mange gode nominasjoner men 
savner kandidater fra Alta, sier 
tidligere NHO-president og jury-
leder Leif Frode Onarheim

Vinneren kåres i Oslo i juni, 
der arbeids- og sosialminister 
Robert Eriksson (Frp) også deltar.

Det er ungdomsmagasinet Spi-
rit, restaurantkjeden McDonalds 
og fagorganisasjonen Leder-
ne som står bak prisen, skriver 
Onarheim i en pressemelding. 

Bare fire  fra Finnmark
Nesten halvparten av de nomi-
nerte kandidatene kommer fra 
Østlandet, aller flest er fra Oslo. 
Fra Finnmark er det kun nomi-
nert fire kandidater. 

– Vi ønsker å øke interessen 
for lederskap blant unge, basert 
på norske verdier og oppfordrer 
finnmarkingene til å nomine-
re ungdom de kjenner, sier Jan 
Olav Brekke, forbundsleder i Le-
derne.

Bedre enn ryktet
Initiativtakerne bak «Helt Sjef», 
mener ungdom er bedre enn sitt 
rykte.

– Den som vinner denne kon-
kurransen får en sjekk på 10.000 
kroner, får sin egen ledercoach 
og vinner også en inspirasjons-
reise, sier Staalnacke. 

Han legger til at det i fjor var 
400 nominerte, fem av dem fra 
Finnmark.  

– Man trenger ikke dress og slips 
eller mastergrad fra universite-
tet for å komme i betraktning. 
Her er det aller viktigiste at man 
har guts, viser initiativ og står 
på. Fokuset for denne prisen er 
på vanlig ungdom, fastslår Staal-
nacke. 

God arbeidsmoral, ståpå-vilje, 
engasjement og litt lederevner 
er nok, sier Christina Fraas, pro-
sjektansvarlig i ungdomsmaga-
sinet Spirit.

HELT SJEF: Juryleder Leif Frode Onarheim, Alf 
Inge Stiansen, Simen Staalnacke, Christina 
Nergaard og i front, Birgit Skarstein.
(Foto: NIls F. Wisløff)

TID FOR Å 
PUSSE OPP?
KONTAKT OSS PÅ COMFORT ALTA 
FOR DE BESTE TIPS OG RÅD!

ÅPNINGSTIDER: 
Mandag-onsdag: 08.00-16.00.

Torsdag: 08.00-18.00. 
Fredag: 08.00-16.00.

NORDRE RINGVEI 29, 9511 ALTA
POSTBOKS 1004, 9503 ALTA

TELEFON:  78 44 07 07
MOBIL:  90 13 90 03

post@comfortalta.no - www.comfortalta.no

Alta as
NORDRE RINGVEI 29, 9511 ALTA
POSTBOKS 1004, 9503 ALTA

TELEFON:  78 44 07 07
MOBIL:  90 13 90 03

post@comfortalta.no - www.comfortalta.no

Alta as  (tidligere Rørlegger Åsheim)

mange grunner 
til at Yamaha-

eiere gleder seg til 
vinteren...

29 900 kr.

Storengv. 21  Tlf: 78 44 99 00  Web: www.tkmotor.no

Kampanjepris:  30.900,-
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Aronneskjosen 9514 Alta • Tlf. 78 44 99 50 • www.altamotorsenter.no

Arctic Cat klær til barn

30% rabatt


