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BEREDSKAP I NORD: Et kraftsentrum for sikkerhet- og beredskapsarbeid i nord
vil bidra till befeste norsk redningstjenestes ry som et av verdens ledende.

nordomidepolitikk, og nodven-
digheten av e utvikle dette smil-
beidet innenfor sikkerhet- og be-
redskapsabeid underbygges av
evalueringen etter ovelse Barents
Rescue2005.

REslmd er et stort land med
betydelige rmrcn Santidig er
det ogsi relativt store kulturelle,
spr&klige og historiske forekjel-
ler mellom Norge og Russland.
Dette bidrr til at samrbeid pi
mmge omrider oppleves utfor-
drende og qrnnende.

Samarbeid er avgjorende
Norge ha ti lsynelatende satset mer
pi beredskap og redningstjeneste
enn hva tilfellet er i vArt nabol md *
storrelre og aolall innbyggere tatt i
betraktning. Smtidig hr ogsinor-
ske fagfotk mye i lare av russiske
fagmiljoer-

Det ha i alle fir hersket en felles
fontielse og respekt mellom ope-
rative mmnskaper bide pi land, til
havs og i luften. Derc grumtonen,
som vugjeldende ogsi i irene rpd
kald kdg, hil bidmtt til at evnen til
i samabeide med hvemndre i nod-
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og ulykkessituasjoner alltid hil
vart til stede.

Med ny og omfattende akti-
vitet i Barentshavet stille ogsi
den fells beredskapen overfor
nye utfordringen Men samtidig
ipner det for nye muligheter
giennom en styrket tilstedevE-
relse m€d mer materiell og tyng-
re utsryL

Gjennom mubeidet med Lap-
lmd Hospital Disrict vil RKSN
gjennom prosjektperioden fA en
medisinsk imfallsvinkel pe ufor-
dringene fremtiden bringer, bade
pelandogtil havs.

Bidratil kunnskap
Etablering av RKSN vil gi sikler-
het- og beredskapsmiljoene somer
etablert i nord en mOteplros, og mu-
lighet for a bidn til kunnskap og
kompetanrebygging samn. Med
etablefi kontakt over grensene lig-
ger forholdene til rette for at opera-
tiv redningstjeneste I de respektive
lmd kan utvikles til en best mulig
totalberedskap for regionen.

Nord-Norge hr behov for det-
te kompetaMiljget i utvikling-
en som Yenter. La oss smmen
sorge for i heve komlretansen,
kumkapen og kune sti bct
mulig mtet til i mote de utfor-
dringene vi vil bli stilt ovenfor.
Beredskap er dyr( men har vi
rid i la vme?

I Hiort ryddet lort
I Stialtomgodsfra Mack
I Hesteiervil navngi mobbere
I lngen godkjente dagmamma-
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Styrket redningsberedskap i nord

Erling
Bakkemo

Prosjektleder
RKSN

Porsanger
kommune

Utvinning av ressurser fia havet,
underhavetogpi Imd, har sterkfo-
kus i regieringens nordomridepoli
tikk de komende ir. Samtidig
rEd at vi str en sterkt okende inter-
esseforressuslivet somfinnes i re-
gionen, bidru ogsA naturen slv til
et nytt spekter av muligheter for ek-
rcmpelvis sjgtransportneringen.

Globale klimaendringer ska-
per slore grad av tilgrengelighet
iettidligere isbelagtomrids I de
kommende tiirere vil Nordost-
passmjen gjennom Beringstre-
det ipnes, og muligg,irre en mye
kortere sjoYeitransport meuom
Asia ogEuropa.

Havomrf,dene i nordomridet.
utenfor Nord-Trondelag, Nord-
land, Troms og Fionmark utgjor m
prosent av vert totale havdorene.
Havom6det nord av 70 gmder ut-
gi6r alene 70 prosent

Disse omfiene er er$ent som
satsingsomede giennom noldom-
radestrategien, og inneholder store
fomybae og ikke fomybue res-
surser.

Barents Rescue 2005
Ovelse Barents Rscue 2(X)5 er
den storste katastrofelvelsen
mm nen gmg er gjemomfgrt i
Norge mder sivil ledelse.
gvelsen foregikk hovedsakelig i
Porsanger og Nordkapp kom-
mmeriFimmrk.

Ovelsesscentriet i korte trekk
giftk utpa at et cruiseskip koltider-
te med en oppanket oljetanker.
Ovelsens mAlsetting vtr e utprove
kommunikasjon, koordinering og
beredskap mettom sivile og mili-
tere aktorer i Brentsregionen.

Hemikten var i forbedre
interopembilitet€n til krise, red-
nings- og politiytclser, smt lette
deployering og bruk av rffilrer
blmt nasjonene i Brentsregio-
ren.

Sjef Lmdsdelskomando Nord-
Norge, kontreadmfual Trond Gryt-
ting, sa f6lgen& om pvelsen:

< Dette va r definitivt en msjona I
kise sm norske myndigheterikke
kmne hindtere alene- Det var en
o no rsk ts mami > de r nryndi glvt ile
hadde en stor utfordring ned d J,i
oyersikt oter 1U)0 passasjerer,
hv o ra, mng e utenl andske, de r o l-
jen JlOt og der Jly med kjemiske
midler hadde styrtet ogforirsakt
al fl ere som kom im i omrddel om-
kom".

Resurs og kompetansesentel
Porsmger komuDe vedtok i 20 I 0
at det skul le arteides for realisering

av ressm og kompetansesenterfor
siklerhet og beredskap i nordom-
r6dene (RKSN).

Med bakgrum i evalusingen et-
terOvelre Bilents Rscue2005, ri-
siko- og sirbuhetsanalyse for
Finnmilk fylke 2@8 og nujonal
serbarhets- og beredskapsrapport
2009 med fordypning i nordomri-
dene, ble det satt ned en ilbeids-
gruppe for i danne gmnnlag for re-
aliserinsen.

A dr"rr" 
"t 

krafiisentrum for
sikkerhet- og beredskapsarbeid
lokalisert sntralt i regionen, og
i tilknytning til eksisterende
kompetamemiljo representert
ved redningshelikoptertjenes-
ten pi Banak vil bidra til i be-
fste norsk redningstjen6Es ry
som en av verdens ledende na-
sjon pi SAR (Search and re-
sue).

Gjennom forprosjektperioden
for RKSN er det etablert konkrete
avtaler med Arkhmgelsk regional
rescue senice (ARRS) og Laplmd
Hospitat Disnict.

Grenwovemkridende samabeid
er eo sentral del av regjeringens
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utfordringene vivil bli stilt ovenfor.

Terie Mqkm tlf. 77623585/
90 I 26067- E-pst: terje-mcken@nordllano

stor tillit i Ap bede lokalt og sentralt
Om han nA selv hr slike ariUisjoner,
hvilket eren smule uklmL

It lle de nevnte er dyktige politilere
Asom sikken kunne gjpre en bra
jobb ptTinget. Men sikommer disse
hersens rituelle kabalene inn. Disse
som rir partinominasjoner som en
mare, med kYoter for byene og kvoter
for Iandsbygda. fordeling etter geo-
grafi, etter kjonn og etter alder. Pe
kvotesystemets heltige alter har det
skjedd en rekke fadeser. Kume ikke
Trcm Ap bare sp6r-
re: Hvemerdeto

kronilkfonordlyt.no


