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Vil administrere Nordøstpassasjen
Skipstrafikken gjennom Nordøstpassasjen vil bli administrert fra
to kontorer, ett i Moskva og ett i
Arkhangelsk, ifølge guvernør Igor
Orlov i Arkhangelsk.
Kontoret i Arkhangelsk skal
håndtere mer praktiske sider ved
avviklingen av trafikken, mens

kontoret i Moskva vil avgjøre søknader om bruk av denne ruten
mellom Europa og Østen, skriver
BarentsObserver.
Lover og reguleringer er ifølge
Orlov allerede under utarbeiding,
fortalte Olrov på en konferanse i
St. Petersburg siste uke.

Mer penger til
bedret beredskap

Øvelsen «Barents rescue», som ble gjennomført i 2005, er blant årsakene til at en nå ønsker å etablere et ressurs- og kompetansesenter for sikkerhet og beredskap.

PORSANGER

Etter å ha fått med
både stat og fylkeskommune ser prosjektleder Erling Bakkemo lyst på bedret
beredskap i nord.
STIAN ELIASSEN
Stian.Eliassen@fd.no

Finnmark Dagblad skrev 17. desember at Utenriksdepartementet har bevilget en million kroner til prosjektet
som har som mål å etablere et ressurs- og kompetansesenter for sikkerhet og beredskap i nordområdene
(RKSN) i Porsanger. Nå har også
fylkeskommunen bevilget 200.000
kroner til prosjektet.

Nordområdesatsing
Prosjektleder Erling Bakkemo, som
leder prosjektet på vegne av Porsanger kommune, ser svært positivt

på senterets realisme.
– At Utenriksdepartementet går
inn gir veldig positive signaler, sier
han, og legger til at dette også er i
tråd med den strategien regjeringen
har lagt opp i forhold til nordområdene.

Grenseoverskridende
I tildelingsbrevet skriver Anne Grete Riise, avdelingsleder ved Utenriksdepartementet, at man ser for seg
et statlig kompetansesenter som består av blant annet et logistikksenter,

et Barents Rescue Team og en
øvingspark. I tillegg skal det etableres en gren av RKSN i Arkhangelsk.
– Formålet med tiltaket er et grenseoverskridende samarbeid innen
søk- og redningstjenester som vil gi
økt kompetanse og forbedret tilgang
på riktige ressurser ved ulykker til
havs eller på land, skriver Riise videre.

Kan gi rundt 20 arbeidsplasser
Prosjektet går nå inn i en fase hvor en
skal forberede en etablering. Denne

Arkivfoto

fasen vil, ifølge prosjektleder Bakkemo, foregå i tidsrommet 2013 og
2014. Det er denne fasen Utenriksdepartementet og Finnmark fylkeskommune nå har gått inn med støtte
til.
Selve etableringen av senteret skal
skje i 2015, og vil etter det Finnmark
Dagblad kjenner til, etableres i forbindelse med allerede eksisterende
beredskap i Porsanger.
Det er ventet at senteret kan gi omkring 20 nye arbeidsplasser i Porsanger kommune.

Den perfekte familieferie!
Özside Hotel
Populært All Inclusive-hotell i Side.
Her får du mye for pengene!
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