10

Lørdag 15. juni 2013

NYHETER

FINNMARK DAGBLAD

Skal berge småseien i nord
Fiskeri- og kystdepartementet setter nå i verk flere tiltak som skal
bidra til et bedre beskatningsmønster og høsting av større individer i fisket etter sei nord for Stad.
Tiltakene er et alternativ til en økning av minstemålet.
– Med de tiltakene vi nå innfører

mener jeg det er mulig å oppnå et
mer bærekraftig fiske på nordøstarktisk sei, samtidig som fiskeriene kan opprettholdes, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth BergHansen. I seifisket med not er det
lavere minstemål enn med andre
redskaper. Dette videreføres.

Første steg
i et viktig samarbeid Russland - Norge

FAKTA
■RKSN står for Ressurs og
kompetansesenter for sikkerhet og beredskap i nordområdene.
■Formålet er grenseoverskridende samarbeid innen søkog redningstjeneste, som vil gi
økt kompetanse og forbedret
tilgang på riktige ressurser ved
større ulykker til havs eller på
land.
■PIU har gitt 0,9 millioner kroner og UD 1 million kroner til
prosjektet.

PORSANGER

Både de russiske og
de norske deltakerne
er veldig fornøyd med
det aller første møtet i
RKSN-prosjektet, som
de mener gir et godt
grunnlag for framtidig samarbeid om sikkerhet og beredskap.
SONJA E. ANDERSEN
sea@fd.no

– Vi ser dette som et første steg i et
framtidig samarbeid, sier Sergey
Svistunov, sjef for Treningssenter
for redningsorganisasjoner i Arkahangelsk, til Finnmark Dagblad etter
det aller første møtet mellom russiske og norske aktører i prosjektet
«Ressurs og kompetansesenter for
sikkerhet og beredskap i nordområdene» (RKSN). Møtet gikk over tre
dager i Lakselv denne uka, og deltakerne var smilende enige om at møtet gir en solid plattform for det videre arbeidet med RKSN-prosjektet.
– Jeg ser et framtidig samarbeid,
og er veldig fornøyd med dette møtet, smiler Alexandr Uvarov, sjef for
Direktoratet for brannsikring og sivilforsvaret i Arkhangelsk

Vil skaffe penger
Foreløpig støtter ikke Russland prosjektet økonomisk. – Men vi vil jobbe med å finne finansiering på russisk side, sier Svetlana Kuznetsova,
spesialist på internsjonale relasjoner
fra Arkhangelsk regionale redningstjenester. Hun er veldig fornøyd etter
møtet i Lakselv, som hun betegner
som veldig viktig.
Aktørene bygger RKSN
Prosjektet skal gå ut 2014, men finansieringen så langt vil holde prosjektet i gang bare ut dette året.
– De to viktigste oppgavene framover er å skaffe finansiering ut prosjektperioden og utvikle konseptet
videre, sier prosjektleder Erling
Bakkemo. Selv om dette var første
møte, har det vært tett kontakt
mellom aktørene de siste to årene.
Bakkemo understreker at det er aktørene som bygger RKSN. Neste
møte blir i september i Arkhangelsk,
der de skal delta i en redningsøvelse.
– Etter gode diskusjoner ansikt til
ansikt blir det lettere å ha kontakt videre, sier Bakkemo synlg fornøyd.

f.v. Brannsjef Anne-Rita Hansen i Porsanger , prosjektleder Erling Bakkemo , avd.leder Ivar Hogstad i Salten Brann IKS, Svetlana Kuznetsova, Alesandr Ulvarov og Sergey Svistnov ser alle fram til et videre samarbeid i RKSN-prosjektet etter møtet i Lakselv.
Alle foto: Sonja E. Andersen

De russiske representantene på det aller første møtet mellom aktørene i
RKSN-prosjektet. Tolk Julia Torvik til venstre i bildet.

Representanter for de norske aktørene i RKSN, med prosjektleder Erling
Bakkemo helt il høyre i bildet.

