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En samarbeidsavtale
med statlig red-
ningstjeneste i Ark-
hangelsk kan utløse
videre finansiering
for redningssatsing i
Porsanger.
STIAN ELIASSEN
Stian.Eliassen@fd.no

Ideen om å etablere Ressurs- og
kompetansesenter for sikkerhet og
beredskap i nordområdene
(RKSN) begynner å nå konkrete
former. Forprosjektet for etable-
ringen av senteret, som er tenkt lo-
kalisert til Porsanger, er nå avslut-
tet. Nå har man gått videre til fasen
med å konkretisere og søke finansi-
ering for å sette i gang med en eta-
blering.

Porsanger kommune, som eier
prosjektet, signerte i forrige uke en
samarbeidsavtale med den statlige
redningstjenesten i Arkhangelsk. 

– Denne avtalen tar sikte på at
man skal kunne etablere et samar-
beid om den framtidige rednings-
tjenesten i nordområdene. 

– I første omgang er målet med
avtalen at man skal bli kjent med
hverandre og se på hvordan red-
ningstjenesten utføres på begge si-
dene av grensene, i tillegg vil man
også utveksle metoder, teori og se
på ulike risikoscenarier. Avtalen
går ut 2014, og man ser for seg å re-
forhandle denne avtalen når etable-
ringen av senteret nærmer seg, for-
teller Erling Bakkemo, som er pro-
sjektmedarbeider for prosjektet.

Er i dialog med Finland
Bakkemo, som selv har bakgrunn
fra redningstjenesten, forteller at
man også er i dialog med finske
myndigheter om en avtale om sam-
arbeid. 

– Tanken med samarbeid over
grensene er å kunne etablere grei-
ner av senteret også i nabolandene.
Akkurat nå er vi i dialog med finske
myndigheter, men en avtale er ennå
ikke signert, forteller han.

Samarbeidet over grensene er
etablert med tanke på at aktiviteten
i nordområdene er forventet å øke
betydelig de kommende årene.
Men samarbeidet er også viktig
med tanke på finansieringen av
prosjektet. Bakkemo forteller at

man nå søker finansiering som skal
finansiere prosjektet fram til eta-
blering. Søknader vil blant annet bli
sendt til Barentssekreteriatet og
Finnmark fylkeskommune.

– Vi vil også søke finansiering
fra Kolarctic, som er et EU-pro-
sjekt. Kolarctic er potensielt en
sterk bidragsyter, og kan finansiere
inntil halve prosjektet. Her er forut-
setningene at prosjektet foregår i
samarbeid med flere nasjoner, for-
teller han.

Skal bidra til hele fylket
Hovedmålet for prosjektet er å eta-
blere et senter i Lakselv, som skal
bidra med opplæring, øving og tre-
ning. Blant annet er planen å eta-
blere en rednings- og øvingspark.

– På den måten tror vi på sikt det-
te skal være noe som hele fylket har
stor nytte av, sier Bakkemo.

Prosjektet ønsker også å etablere
en egen redningsgruppe, kalt «Ba-
rents rescue team». Denne red-
ningsgruppen skal kunne bistå med
bred kompetanse.

– En slik gruppe må ikke
sammenliknes med RITS-korpset
(Redningsinnsats til sjøs, jour.
anm.) i Tromsø, men den bygger på
de samme prinsippene om at grup-
pen skal kunne rykke ut ved hen-
delser. Vi ønsker her å ha brannut-
danning i bunn, og vi ønsker videre
at gruppen skal ha kompetanse
innenfor blant annet gruveredning,
tunneler, frigjøring og kjemikalie-
branner, forteller Bakkemo.

Statlig ansvar
Finansieringen som man nå vil
søke fra blant annet Barentssekre-
teriatet, fylket og Kola Arctic er
ikke ment å være en permanent fi-
nansiering av prosjektet, men en fi-
nansiering i perioden fram til en
etablering kan skje. Bakkemo me-
ner at redningstjenesten er et statlig
ansvar, og han ser for seg at staten
vil være hovedfinansiør når sente-
ret skal etableres og settes i en
driftsfase.

  – Det overordnede målet er at
staten skal være finansiør av sente-
ret. Vi vil jobbe mot dette målet
fram til senteret skal etableres i
2015. Vi har allerede vært i møter
med flere politikere på Stortinget,
og tilbakemeldingene om prosjek-
tet er udelt positive, forteller han.

Vil ha stor betydning
Knut Roger Hanssen (H), ordfører i
Porsanger kommune, mener pro-
sjektet vil ha stor betydning.

– Et prosjekt som dette vil ha stor

betydning og nytteverdi for hele
fylket. Det som er viktig er nå å få
finansieringen i orden før man kan
starte etableringen, og jeg regner
med at vi får myndighetene med på
dette. Finnmark fortjener å få på
plass en god beredskap, sier han.

Han er klar på at prosjektet også
vil ha stor betydning for Porsanger.

–Et slikt prosjekt vil medføre et
betydelig antall arbeidsplasser, sier
han, uten å ville antyde eksakt hvor
mange arbeidsplasser man tenker
seg.

Porsanger kommune jobber videre med senter for
sikkerhet og beredskap for Finnmark:

Målet er 2015

NYHETER Mandag  12. mars 2012 5FINNMARK DAGBLAD

Prosjektmedarbeider Erling Bakkemo vil søke om EU-midler til RKSN-prosjektet. Foto: Privat

■ Prosjektet Ressurs- og kom-
petansesenter for sikkerhet og
beredskap i nordområdene
(RKSN) eies av Porsanger
kommune.
■ Senteret skal drive opplæ-
ring, trening for redningseta-
ter. Målet er også å etablere en
egen beredskapsgruppe med
bred kompetanse.
■ Målet er å kunne etablere
senteret i 2015.
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Alta/Hammerfest: Natt til lørdag
ble fire personer pågrepet i en
bolig i Hammerfest, mistenkt for
brukt av narkotika. Ifølge politiet
ble det funnet mindre mengder
hasj i huset hvor de fire oppholdt
seg. To menn i 20-årene og to 17
år gamle jenter ble innbrakt til av-

hør. 
Samme natt ble to menn i be-

gynnelsen av 20-årene og en 19
år gammel kvinne pågrepet i Alta
sentrum. Ifølge politivakta ble det
også her funnet en mindre
mengde hasj på den ene av de to
mennene. 

Tatt for hasjbruk


