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Aktiviteten 
tiltar
I skrivende stund viser kalenderen 11 oktober, høstværet 
preger nordområdene, mørketiden er i anmarsj, 
vinteren nærmer seg og beredskapsaktørene i området 
må omstille seg for å håndtere hverdagen i et helt annet 
klima og miljø enn de siste seks måneder har gitt 
mulighet for.

Valget i Norge er ferdig, politikerne forhandler om 
satsningsområder, posisjoner og en politisk 
plattform som skal være styrende for landets 
fremtid. Plattformen for den nye regjeringen har 
viet et eget kapittel til Nordområdene. I kapittelet 
heter det blant annet: «Regjeringen har som mål å 
utvikle Nord-Norge til å bli en av Norges mest 
skapende og bærekraftige regioner. 
Nordområdene har stort potensial for 
verdiskaping, og regionen vil bidra til at 
næringslivet i landsdelen kan realisere dette. 
Regjeringen vil legge til rette for at regionen kan 
utnytte sine naturgitte fortrinn og styrke 
utdannings- og forskningsmiljøene».

Den nordlige sjørute - Nordøstpassasjen

Klimaendringene muliggjør ferdsel over polhavet 
om sommeren og høsten. Gjennom 2000-tallet var 
det liten trafikk på ruten, og i 2010 ble ruten kun 
benyttet av fire skip. I september 2011 åpnet 

russiske mundigheter for komersiell gjennomfart 
gjennom Den nordlige sjørute første gang, da M/S 
Nordic Barents lastet med 41.000 tonn jernmalm 
fra Sydvaranger seilte fra Kirkenes til Kina. I 2012 
åpnet russiske myndigheter for den norske LNG-
tankeren «Ob River», som gjennomførte seilingen 
så sent som november. I 2012 ble det satt ny rekord 
med 46 fartøy som seilte ruten, mot 34 i 2011 og 4 i 
2010. Større og større isfrie områder større deler av 
året muliggjør bruk av en rute som kan bli 40 
prosent kortere mot dagens rute gjennom Suez-
kanalen. Dette skaper enorme muligheter for 
næringsliv og industri, men gjør at 
beredskapsaktørene i regionen må være forberedt 
og klar til å bidra når nødvendig.  Kompetanse, 

kunnskap og samarbeid er 
avgjørende når aktørene skal 
settes til å løse «nye» 
oppgaver i forhold til 
tidligere. Ny og økt aktivitet 
skaper et nytt risikobilde, 
men gode og riktige 
forberedelser setter 
innsatspersonellet i stand til å 
håndtere dette.

Vær forberedt

Med høst og vinter kommer det nye elementer å ta 
hensyn til enn hva som har vært tilfellet siste fem-
seks måneder for beredskapsaktørene i regionen. 
Denne syklusen oppleves hvert eneste år, eneste 
forskjellen fra tidligere, er at det for hvert år økes 
aktivitet både på land og til havs. 

Ved å tilegne seg kunnskap om hva som rører seg, 
og gjennom dette ha et så korrekt og samstemt 
risikobilde som mulig, vil aktørene være forberedt 
på å møte og håndtere de situasjoner som måtte 
kreve bistand fra beredskapsaktørene i området. 

Det finnes bare en måte å møte morgendagens 
utfordringer på - SAMMEN!

Erling Bakkemo

Prosjektleder RKSN

Utvikling av redningstjenesten i Nordområdene

Kunnskap - Kompetanse - Samvirke

Samarbeidsmøte 
Porsanger
12-14 juni ble det 
gjennomført 
samarbeidsmøte i 
Porsanger. Relevante 
aktører knyttet til 
sikkerhet og 
beredskapsarbeid i 
nordområdene fikk 
prosjektet presentert og 
mulighet til å bygge 
nettverk og relasjoner.
Side 2

Nettside
Prosjektet er godt 
igang med 
oppbyggingen av egen 
nettside. Siden er ikke 
ferdig, men kan sees på 
rksn.no
Side 2

Rapportering UD
Prosjektet har 
gjennomført første 
rapportering til 
Utenriksdepartementet.
Godkjent rapportering 
og gode 
tilbakemeldinger er et 
godt grunnlag for det 
videre arbeid.
Side 2

Deltidsutdanning for 
brannmannskaper

Vel gjennomført kurs 
for deltid 
brannmannskaper.
Side 3

Besøk til ARRS
Prosjektet reiser til 
Arkhangelsk for å 
besøke 
samarbeidspartner 
Arkhangelsk Regional 
Rescue Service.

Side 3

Fremover
Prosjektets hovedfokus 
fremover kan 
oppsummeres som 
følger:
• Nettverksbygging
• Ferdigstille nettside
• Utredning av 

kjernevirksomheter
Side 3
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Vinter, kulde, mørke og ekstremvær gir 
innsatspersonell større utfordringer når det 

kommer til å yte bistand til mennesker i 
nød i Barentsregionen.
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Samarbeidsmøte i 
Porsanger
12-14 juni gjennomførte RKSN samarbeidsmøte for 
samarbeidspartnere, fremtidige samarbeidspartnere og 
andre relevante aktører for beredskapsarbeid i regionen i 
Porsanger. 

Ny og omfattende aktivitet i nordområdene stiller 
den felles beredskapen overfor nye utfordringer. 
Kunnskap, kompetanse og samvirke er avgjørende 
faktorer for å i fremtiden kunne håndtere disse 
utfordringene, og formålet med samarbeidsmøtet 
var derfor:

• Nettverksbygging

• Analysere beredskapsutfordringer og 
ressurstilgang

• Belyse viktigheten av samvirke mellom 
aktørene

• Presentere og analysere innhold og behov i 
RKSN

Åtte forskjellige aktører var representert på møtet, 
derav to aktører fra Russland. Kvaliteten på 
redningsberedskap i nordområdene i fremtiden er 
avhengig av et optimalt samvirke nasjonalt, men 
også internasjonalt. Tett samarbeid og dialog 
mellom relevante aktører i nordområdene, skal 
sørge for full utnyttelse av aktørenes kompetanse 
og erfaring, til det beste for den totale beredskapen 
i regionen.

Konklusjonen etter møtet som gikk over tre dager, 
er at det gir en solid plattform for det videre 
samarbeidet i prosjektet. 

Nettside
Oppbyggingen av egen nettside er gitt prioritet for at 
det skal finnes en god arena å spre informasjon fra 
prosjektet til partnere og andre som har interesse for 
RKSN. 

Det jobbes intensivt med å få ferdig hjemmesiden 
rksn.no. Likevel om siden er under utarbeidelse, er 
det mulig å gå inn å lese og gjøre seg kjent med det 
som er lagt ut. 

Siden gir en god oversikt over det som er 
kjernevirksomheter i RKSN, smått og stort som 
rører seg knyttet til beredskap forøvrig i 
nordområdene.

Foreløpig plan er at siden skal være ferdig innen 
utgangen av Oktober.

God lesing!

Rapportering til UD
Tilskuddet fra Utenriksdepartementet krever at 
prosjektet rapporterer fremdrift når prosjektet er ca 
halvveis.

Rapporteringen ble gjennomført 9.Oktober, og 
tilbakemeldingene er veldig gode. Prosjektet følger 
opprinnelig plan godt, selv om prosjektet kom noe 
senere igang enn planlagt.

Utenriksdepartementet godkjenner 
rapporteringen, og fullfører tilskuddet gitt RKSN 
etter plan med 1 million kroner.

For prosjektet er det gledelig at 
Utenriksdepartementet støtter opp og har tro på 
det arbeid som nedlegges for å styrke 
beredskapskompetanse og samarbeid i 
nordområdene.
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Deltidsutdanning for 
brannmannskaper
Norges Brannskole (NBSK) har det faglige 
administrative ansvaret for opplæringen, som skal 
foregå desentralisert over ett år. 

Utdanningen av innsatspersonell til kommunale 
deltidsbrannvesen tar sikte på å gi nødvendig 
kompetanse til brannkonstabler som skal yte 
innsats ved ulike typer branner og ulykker, og 
herunder ivareta egen og andres sikkerhet. Kurset 
gjennomføres desentralisert, strekker seg over 94 
timer og avsluttes med en 48 timers praksisuke 
ved et godkjent øvingsanlegg. Praksisuken vil ha 
ulikt innhold avhengig av om eleven skal 
godkjennes som røykdykker eller ikke.

På kurset i Porsanger har 20 deltidsmannskaper 
gjennomført og bestått både eksamen teori og 
praksis. Derfor, alle vil få vitnemål/diplom fra 
Norges brannskols. RKSN gratulerer!

På kurset har deltakerne drevet røykdykking, blitt 
heist med Sea-King og fått forelesinger fra erfarent 
innsatspersonell fra 330 skvadron avdeling Banak.

Som sagt, alle har bestått, og tilbakemeldingene fra 
deltagerne har vært udelt positive. Dette gjør at 
RKSN også i fremtiden vil søke å kunne holde 
kurs av denne typen.

Besøk ARRS
Grenseoverskridende samarbeid med innsatspersonell i 
regionen har høyt fokus i prosjektet. I avtalen med 
Arkhangelsk Regional Rescue Service (ARRS) er det 
enighet om å utrede muligheten for etablering av en del 
av RKSN i Arkhangelsk.

For å bli berdre kjent med ARRS og systemene i 
redningstjenesten deres, er prosjektet invitert til 
Arkhangelsk i tre dager. Møter og besøk av de 
forskjellige organisasjonene skal gi et godt 
innblikk i hvordan redningstjenesten utføres og 
organiseres i Arkangelsk. Dette er viktig i forhold 
til det videre samarbeidet i RKSN og for en 
eventuel etablering av en gren av RKSN i 
fremtiden.

Besøket skal gjennomføres 14-18 oktober, og RKSN 
vil være representert med prosjektleder Erling 
Bakkemo og prosjektmedarbeider Henry Ingilæ.

Her er programmet for besøket:

Dag 1:

• Besøk ved ARRS

• Besøk ved Direktoratet for brannsikring og 
sivilforsvar i Arkhangelsk

Dag 2:

• Besøke treningsarena for redningsmenn

• Overvære trening for redningsmenn

• Besøk ved sivilforsvarssenteret

• Besok av øvingsarena «Kotlas»

• Besøke området for mulig fremtidig senter for 
trening av redningsmannskaper og brannmenn

Dag 3:

• Besøk ved helikopterskvadron som benyttes ved 
redningsoppdrag

• Museumsbesøk

• Oppsummering

RKSN ser frem til interessante dager i 
Arkhangelsk!

Fremover
Fremover er fokus for RKSN å påbegynne arbeidet med 
utredningene som skal gi grunnlag for etablering etter 
prosjektperioden.

Nettverksbygging og arbeidet med å knytte til seg 
samarbeidspartnere er en kontinuerlig prosess, 
som vil fortsette også fremover. Relevante aktører 
for beredskapsarbeid i regionen er viktige for 
prosjektet.

For å sikre en god informasjonskanal jobbes det for 
at nettsiden skal være ferdigstilt ved utgangen av 
oktober. 

Videre vil mye tid disponeres til utredninger av 
kjernevirksomhetene i RKSN, og det som skal lede 
til hovedrapporten for prosjektet. Dette vil være 
grunnlaget for beslutningene som skal måtte tas i 
forhold til etablering av RKSN.

RKSN
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Prosjektet
Ressurs og kompetansesenter for sikkerhet og 
beredskap i nordområdene
Rådhuset
9712 Lakselv
E-post: post@rksn.no/erling.bakkemo@rksn.no
Internett: www.rksn.no

Neste nyhetsbrev i november
Prosjektet vil utarbeide månedlig nyhetsbrev som distribueres på 
rksn.no, vår facebookside og på mail til aktører som er interessert i 
dette. Interesse for nyhetsbrevet kan meldes til prosjektleder Erling 
Bakkemo pr. E-post.

ARKTISK REDNINGS OG 
ØVINGSPARK
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