NYHETER

FINNMARK DAGBLAD

KVALSUND

LOPPA

MÅSØY

Mandag 17. desember 2012

NORDKAPP

7

PORSANGER

Tilskudd til Olex

Julehilsen

Renovasjon i jula

Musikk fra kirken Porsangerfolket

Svensan AS er innvilget et investeringstilskudd i forbindelse med
kjøp av Olex system til fiskebåt.
Tilskuddet er innvilget av Utviklingsutvalget 29. november i år.
Øvre grense for tilskuddet er satt
til 41.320 kroner og er underlagt
statutter næringsfondet.

Loppa brannvesen har vært å besøkt flere husstander i kommunen i sammenheng med «Aksjon
Boligbrann». De ønsker å takke
husstandene for hyggelig mottakelse, og vil samtidig oppfordre
kommunens innbyggere til å
være forsiktig med åpen ild.

Tirsdagsruta 25. desember innstilles. Tirsdagsruta 1. januar renoveres onsdag 2. januar. Snefjord/Slåtten blir ikke berørt da
de har renovering i oddetallsuker
Oppfordrer abonnentene til å benytte papp- og glasscontainere
for å gi bedre plass i dunkene.

Nordkapp menighet har gitt ut en
CD med tolv melodier. Alle opptakene er gjort i Honningsvåg kirke.
Det er Olga Jusupova-Nilsen som
står for orgelmusikken, men også
sangsolister som Finn-Arild Selnes, Onar Haugli og Christel Teller
er ifølge RadioNordkapp med.

Årboka for Porsanger 2012, Porsangerfolket, er utgitt for 20.
gang. Mye historisk stoff er presset inn på de 80 sidene, og to aktuelle notiser fra 2011 eller 2012
nederst på hver side er veldig nyttig for de av oss som ikke husker
så godt lenger.

Det største plusset med å etablere et rednings- og beredskapssenter i Lakselv, er beliggenheten midt i fylket og ved inngangen til Barentshavet. Det mener prosjektleder Erling Bakkemo
(innfelt), som har bakgrunn blant annet fra redningshelikopteret og 330-skvadronen.
Foto: Knut Johansen
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Etter å ha fått én million kroner fra regjeringen, er det nå
stort håp om at det
planlagte ressurs- og
kompetansesenteret
for sikkerhet og beredskap (RKSN) er en
realitet i 2015.

20 arbeidsplasser
når RKSN er i mål

SONJA E. ANDERSEN
sea@fd.no

Det mener prosjektleder Erling
Bakkemo, som synes det er fantastisk at sittende regjering ser verdien
av satsingen og følger opp sin egen
uttalte strategi for nordområdene.
– Det betyr veldig mye for oss,
for Finnmark og for hele regionen
at regjeringen støtter opp med å bevilge penger, sier Bakkemo etter at
utenriksdepartementet før helga
bevilget én million kroner til prosjektet. Pengene går til Porsanger

Jeg har stor tro på at senteret er oppe og
går i 2015 som planlagt.
Prosjektleder Erling Bakkemo i RKSN

kommune, som de neste to årene
skal utrede grunnlaget og videre finansiering av dette senteret.

RKSN
Ressurs- og kompetansesenter for

sikkerhet og beredskap i Nordområdene (RKSN) har historie tilbake
til Øvelse Barents Rescue i 2005. I
2009 besluttet Porsanger kommune å få utarbeidet en rapport om beredskapen i Nordområdene. I etter-

tid har kommunen signet partneravtaler om prosjektet med Arkhangelsk regionale redningstjeneste og Lappland sykehusdistrikt.

20 arbeidsplasser
Ifølge Bakkemo har kommunen
brukt mellom halvannen og to millioner på prosjektet, og at man har
jobbet i nesten to år for å få finansiering. Med millionen fra staten,
halv million fra Porsanger i Utvikling og 200.000 i RUP-midler, er
man nå nesten halvveis i prosjektet.

– Nå har vi mulighet til å utarbeide prosjektet. Voldsomt med arbeid igjen, men jeg har stor tro på at
senteret er oppe og går i 2015 som
planlagt. Senteret skal bli en arena
for bedring av redningstjenesten i
nordområdene. Og i oppstartsfasen
tenker vi at RKSN vil gi rundt 20
arbeidsplasser, sier Bakkemo.
Byggmessig satses det først på å ta
i bruk ledig kapasitet i forsvarets
bygningsmasse i Porsanger.
– Men veien blir litt til mens man
trør den, smiler prosjektlederen.

