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Fikk ingen lovnader fra

Porsangerordfører
TOR KJETIL KRISTOFFERSEN
bjørn arne johansen
Knut Roger Hanssen
(H) fikk ingen lovnader – Spennende! var Solbergs egne
ord om prosjektet som hun fikk
fra Høyre-leder Erna
grundig presentert av prosjektSolberg om økonoleder Erling Bakkemo, og Henry
misk støtte til oppret- Ingilæ fra 330 skvadronen under
et møte i kommunestyresalen i
telsen av et RessursLakselv torsdag ettermiddag.
og kompetansesenter
Ikke med valgflesk
for sikkerhet og
Men om prosjektet er aldri så
beredskap. Han er
spennende, kvinnen som spås
å bli landets neste statsminister,
likevel fornøyd med
hadde ikke spanderbuksene på
besøket.
da hun gjestet Porsanger:

– Jeg kan ikke love noen penger over bordet, når jeg er ute på
en slik reise, sier Erna Solberg til
Ságat.
Men hun sier hun venter i
spenning på hva prosjektet vil
bringe.
– Jeg liker spesielt godt at
man har mange gode tanker om
hvordan man skal samle og samhandle med ressurser man allerede har tilgjengelig. At man bygger på det som allerede er, sier
Solberg til Ságat.

Jobbes videre

Og til tross for at han ikke fikk noen lovnader om statsstøtte hvis
Høyre kommer i regjering etter
høstens valg, var ordfører Knut
Roger Hanssen storfornøyd etter
besøket.
– Jeg skjønner at hun ikke kan
gå ut å love noe nå. Men det er
opplagt at det skal jobbes mer
med dette, sier Hanssen til Ságat.
– Så du fikk ikke noen lovnader på tomannshånd?
– Jeg tror at det som eventuelt skjer på bakrommet, skal forbli der, humrer ordføreren.
Et forsinket fly fra Tromsø til

Lakselv førte til at Erna Solberg
sitt program måtte forskyves
kraftig. Da dette flyet i tillegg var
overbooket måtte fylkesekretær
Martin Johannessen stå igjen i
Tromsø med ett titalls andre passasjerer.

– Stressmoment

– Forsinkelsene påvirket selvfølgelig. Det ble et stressmoment. Vi hadde lagt opp et romslig program der det skulle være
tid til både spørsmål og debatt.
På grunn av forsinkelsen ble
det ganske så amputert, sier
Hanssen.

