
PROSJEKTKATALOG 2012, NÆRINGSPROSJEKTER 

Styrebehandlet: 

1. Felles arbeidsmarked for olje- gass og gruveindustriene i 
Nordområdene. Kompetanse- og kapasitetsbygging  

 
Journaldato:  02.03.2012 
Saksbehandler: Trude Elisabeth Pettersen 
Prosjektsøker:  NHO Finnmark v/ Marit Helene Pedersen   
Prosjekttittel:  Felles arbeidsmarked for olje- gass og gruveindustriene i 
Nordområdene. Kompetanse- og kapasitetsbygging   
Programområde: Hovedprosjekt Næring 
Søkers region: Finnmark fylke 
Prosjektpartnere: Se merknader 
Prosjektperiode: 15.03.2012 – 31.12.2012 
Totalkostnad:  2 480 750    
Søknadssum:  601 000 
Søkt i %:  24,2 % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:  600 000  
Annen finans:  Søkers og russisk medfinasiering + se merknader 
Vedtak:  600 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
NHO ønsker å skape gjensidig kompetanseoppbygging og utveksling av arbeidskraft 
innenfor olje, gass- og gruveindustri gjennom å avholde kurs for russiske ingeniører og 
teknikere i Norge og for nordnorske bedriftsledere/prosjektledere i Russland. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
NHO wants to develop mutual competence building and exchange of personnel in the oil, 
gas and mining industry through arranging courses for Russian engineers and technicians in 
Norway and for Norwegian company owners and project leaders in Russia.   
 

2. Russisk-Norsk olje og gass industrisamarbeid i Nordområdene (RU-NO 
Barents prosjektet 

 
Journaldato:  13.08.2012 
Saksbehandler: Claus Bergersen 
Prosjektsøker:  Intsok v/ Thor Christian Andvik 
Prosjekttittel:  Russisk-Norsk olje og gass industrisamarbeid i Nordområdene (RU-NO 
Barents prosjektet   
Programområde: Hovedprosjekt Næring 
Søkers region: Annet 
Prosjektpartnere: Se merknader. 
Prosjektperiode: 01.02.2012 – 01.03.2015 
Totalkostnad:  15 425 00    
Søknadssum:  600 000 
Søkt i %:  3,9 % 
Tilskudd i %:   % 



Innstilt beløp:  600 000      
Annen finans:  Søkers og russisk medfinansiering + Se merknader 
Vedtak:  600 000     

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
- Dokumentere felles teknologiutfordringer som industrien står overfor i nordområdene. 
- Analysere/presentere best tilgjengelig teknologi, metoder og erfaringer i dag. 
- Analysere og beskrive teknologigapet og konkretisere fremtidig behov for ny/forbedrede 
løsninger. 
- Fremme sterkere industrikoblinger mellom Norge og Russland. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
- Assess common technology challenges Russia and Norway face in the development of 

the High North. 
- Analyze existing technologies, methods and best practice Russian and Norwegian 

industry can offer for the High North today 
- Visualize the need for innovation and technology development the industry in our two 

countries needs to overcome 
- Promote stronger industrial links between Norway and Russia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Administrativt behandlet: 

1. Etablering og ekspansjon av Stiftelsen Centre for High North Logistics 

 
Journaldato:  21.02.2012 
Saksbehandler: Margrethe Alnes 
Prosjektsøker:  Stiftelsen Centre for High North Logistics v/ Bjorn Gunnarson 
Prosjekttittel:  Etablering og ekspansjon av Stiftelsen Centre for High North Logistics i 
Kirkenes - LiO og ARLICS prosjekter   
Programområde: Småprosjekt Næring 
Søkers region: Finnmark fylke 
Prosjektpartnere: FSUE Rosatomflot, Murmansk + merknader 
Prosjektperiode: 01.03.2012 – 31.12.2012 
Totalkostnad:  2 091 000    
Søknadssum:  350 000 
Søkt i %:  16,7 % 
Tilskudd i %:  9,5 % 
Innstilt beløp:  200 000  
Annen finans:  Søkers og samarbeidpartners egenandel, støttespillere 
Vedtak:  200 000 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
In April 2011 CHNL and Rosatomflot establish in Kirkenes the High North Logistics 
Information Office (LiO). LiO’s objective is toassist businesses and international 
organizations in obtaining practical information on Arctic ports and shipping on the 
NortheastPassage. At the same time CHNL is building up an information database or a 
“knowledge hub”, ARCLIS, providing high qualityinformation/data on non‐living resources (oil, 
gas, and minerals), shipping and logistics in the Arctic. The establishment phase ofboth 
projects is 3 years and involves active cooperation with leading Russian, Norwegian and 
international organizations. 

 

2. Barel AS - Utviklingsplan mot luftfartsindustrien 
Journaldato:  16.04.2012 
Saksbehandler: Claus Bergersen 
Prosjektsøker:  Barel AS v/ TRine Gustavsen 
Prosjekttittel:  Barel AS - Utviklingsplan mot luftfartsindustrien   
Programområde: Småprosjekt Næring 
Søkers region: Finnmark fylke 
Prosjektpartnere: ZAO BR Electronics, Murmansk 
Prosjektperiode: 30.04.2011 – 28.01.2013 
Totalkostnad:  2 701 386    
Søknadssum:  299 512 
Søkt i %:  11,1 % 
Tilskudd i %:  11 % 
Innstilt beløp:  299 000  
Annen finans:  Søkers og samarbeidpartners egenandel 
Vedtak:  299 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 



Barel AS har inngått avtale med Airsigna GmbH i Bremen i Tyskland hvor Barel AS i årene 
2011 og 2012 overtar deler av den sivile luftfartsproduksjonen. Dette innebærer betydelig 
utvikling i Barel AS sitt datterselskap i Murmansk, ZAO BR Electronics. Selskapet 
vil få tilført ny kompetanse, nye produkter og flere arbeidsplasser innen eksportrettet industri. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
Barel AS has signed an agreement with Airsigna GmbH in Germany where Airsigna in the 
years 2011 and 2012 transfers parts of their production for the civil aviation industry to Barel. 
This gives a significant development of Barel’s subsidiary in Murmansk, ZAO BR Electronics. 
The entity will get new know‐how, new products and more jobs within exporting industry. 
 

3. International welders  
 
Journaldato:  15.10.2012 
Saksbehandler: Claus Bergersen 
Prosjektsøker:  Barents Total Control AS v/ Ulf Jacobsen 
Prosjekttittel:  International welders   
Programområde: Småprosjekt Kompetanse 
Søkers region: Finnmark fylke 
Prosjektpartnere: Murmansk Industrial college 
Prosjektperiode: 18.11.2012 – 23.11.2012 
Totalkostnad:  182 600    
Søknadssum:  101 000 
Søkt i %:  55,3 % 
Tilskudd i %:   
Innstilt beløp:  91 300 
Annen finans:  Søkers egenandel 
Vedtak:  90 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
Barents total Control a.s er et foretak som skal utvikle og levere sveise‐ tekniske tjenester til 
Industrien og Olje & Gass næringa i henhold til NS‐ EN ISO 3834. Vi har fått godkjenning til 
å sertifisere sveisere. Sammen med Murmansk Industri college skal vi utvikle et 
Internasjonalt sertifiserings program. Målet er å etablere et Norsk‐ Russisk Sertifisering 
Senter hvor viktig Industri kan sertifisere sveisere mot olje & gass industri. Hammerfest 
Yrkeskole V/ Harold Olsen er invitert med som representant for skolen i Hammerfest. Han er 
ansatt med ansvar for forretnings utvikling og opplæring ved skolen. Han er blitt invitert med 
for å lære av prosjektet. Dette er et For Prosjekt hvor vi kartlegger de ulike delene av dette. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
Barents Total Control as a venture to develop and deliver cutting‐ technical services to 
industry and Oil & Gas industry. We have received approval to certify welders. Along with 
trade school in Hammerfest and Murmansk Industry collage, we will develop international 
certification program. The goal is to establish a Norwegian‐ Russian Certification Centre 
where important industry to certify welders in the oil & gas industry projects in the coming 
years. Hammerfest Occupation School V / Harold Olsen who is the representative for 
business development and training has been with are invited to learn from project. This is a 
Pre‐ Project Phase. 

 

4. Ramsalt 



Journaldato:  29.11.2012 
Saksbehandler: Morten Brugård 
Prosjektsøker:  Ramsalt Lab v/ Yngve Bergheim 
Prosjekttittel:  Ramsalt   
Programområde: Småprosjekt Næring 
Søkers region: Troms fylke 
Prosjektpartnere: Arctic Turn, Murmansk 
Prosjektperiode: 01.01.2013 – 28.02.2013 
Totalkostnad:  188 000    
Søknadssum:  123 000 
Søkt i %:  65,4 % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:  110 000  
Annen finans:  Søkers og samarbeidpartners egenandel 
Vedtak:  94 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Ramsalt Lab, med alle sine seks ansatte ønsker å besøke potensiell samarbeidspartner i 
Murmansk i begynnelsen av 2013. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
Ramsalt Lab, with all off their six employees want to visit our potential business partner in 
Murmansk, in the beginning of 2013. 

 

5. Søk og redningssamarbeid i Barentshavet  
 
Journaldato:  08.10.2012 
Saksbehandler: Claus Bergersen 
Prosjektsøker:  Maritimt Forum Nord v/ Tor Husjord 
Prosjekttittel:  Søk og redningssamarbeid i Barentshavet   
Programområde: Småprosjekt Kompetanse 
Søkers region: Nordland fylke 
Prosjektpartnere: Se merknader 
Prosjektperiode: 01.11.2012 – 01.03.2013 
Totalkostnad:  660 000    
Søknadssum:  350 000 
Søkt i %:  53 % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:  330 000  
Annen finans:  Søkers og samarbeidpartners egenandel 
Vedtak:  330 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
Maritimt Forum Nord skal gjennomføre et forprosjekt på temaet personsikkerhet i norsk del 
av Barentshavet og Polhavet. Denne søknaden gjelder en parallell aktivitet som ser på 
norsk‐russisk søk‐ og redningssamarbeid under den inngåtte Arktisk SAR avtalen og 
innebærer møter i Murmansk og Kirkenes. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 



Maritime Forum North will be responsible partner in a Norwegian pre‐project on personal 
safety at sea for the Norwegian part of the Barents and Polar Seas. This request for funding 
is for a parallel project with Russian and Norwegian partners to strengthen collaboration 
within the Arctic SAR framework. 

 

6. Utvikling av havner i Finnmark som omlastings- og 
distribusjonsknutepunkter for maritim transport til Russland  

 
Journaldato:  07.05.2012 
Saksbehandler: Claus Bergersen 
Prosjektsøker:  Maritimt Forum Nord Sa v/ Tor Husjord 
Prosjekttittel:  Utvikling av havner i Finnmark som omlastings- og 
distribusjonsknutepunkter for maritim transport til Russland   
Programområde: Småprosjekt Kompetanse 
Søkers region: Nordland fylke 
Prosjektpartnere: Storvik Consult, Murmansk; Gecon,St.Petersburg, Akvaplan-niva 
Prosjektperiode: 15.05.2012 – 01.10.2012 
Totalkostnad:  185 000    
Søknadssum:  128 000 
Søkt i %:  69,2 % 
Tilskudd i %:  69,2 % 
Innstilt beløp:  128 000  
Annen finans:  Søkers egenandel 
Vedtak:  128 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Utvikling av organisasjon, struktur og plan for hovedprosjekt med sikte på å bidra til å legge 
til rette for at utvalgtestamnetthavner i Finnmark, gjennom samarbeid med russiske og 
internasjonale aktører innenfor maritim logistikk, kan utvikles tilå bli attraktive knutepunkt for 
omlasting, re‐distribusjon og handel av varer til/fra Russland og gjennom Den nordlige 
sjørute. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
Development of organization,structure and plan for a main project with the aim of helping to 
facilitate that selected backbone ports in Finnmark, through cooperation with Russian and 
international players in the maritime logistics sector, can be developed into attractive hubs for 
transshipment, re‐ distribution and trade of goods to/from Russia and through the Northern 
Sea Route. 

 

7. YIE Match Making Event 

Journaldato:  10.10.2012 
Saksbehandler: Margrethe Alnes 
Prosjektsøker:  Young Innovative Entrepreneurs v/ Morten Brugård 
Prosjekttittel:  YIE Match Making Event   
Programområde: Ungdomsprogram 
Søkers region: Finnmark fylke 
Prosjektpartnere: Se merknader 



Prosjektperiode: 14.11.2012 – 17.11.2012 
Totalkostnad:  302 750    
Søknadssum:  202 750 
Søkt i %:  67 % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:  200 000  
Annen finans:  Søkers og samarbeidpartneres egenandel 
Vedtak:  200 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Young Innovative Entrepreneurs er et internasjonalt forretningsutviklingsprosjekt med en 
målsetning om å skape økt samarbeidover landegrensene mellom unge entreprenører i 

Barentsregionen. 14.‐16. November skal deltagere fra Russland, Norge, Sverigeog Finland 
møtes i Tornio for en felles match making og workshop konferanse. Målet med konferansen 
er å belyse muligheter i regionen og bygge B2B nettverk på tvers av landegrenser. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
Young Innovative Entrepreneurs is an international business developemet programme 
aiming to facilitate innovativeentrepreneurial initiatives by young people in order to contribute 
to the development of the employment and entrepreneurshipin the region. 14.‐16. November 
a joint match making conference and workshop will be held in Tornio, Finland. The 
conferenceaims at emphasizing the opportunities in the region and creating a young B2B 
cross‐boarder network. 

 

8. Custom Project - phase 2  
 
Journaldato:  18.04.2012 
Saksbehandler: Claus Bergersen 
Prosjektsøker:  Finnmark Handelskammer v/ Arve Tannvik 
Prosjekttittel:  Custom Project - phase 2   
Programområde: Småprosjekt Kompetanse 
Søkers region: Finnmark fylke 
Prosjektpartnere: North Chamber of Commerce and Industry, Murmansk 
Prosjektperiode: 15.08.2011 – 30.09.2013 
Totalkostnad:  190 000    
Søknadssum:  105 000 
Søkt i %:  55,3 % 
Tilskudd i %:  13,15 % 
Innstilt beløp:  25 000  
Annen finans:  Søkers og samarbeidspartners egenandel, Finnmark fylke 
Vedtak:  25 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
Hovedmål: Å gjøre grensestasjon Storskog/Borisoglebsk konkurransedyktig ift andre 
grensestasjoner mellom Russland og Finland. 
Delmål: Å bidra til mer tidsbesparende rutiner og prosedyrer vedr. klarering av gods samt å 
bidra til et forbedret servicenivå. 
 
 



Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 

Main target: To make the border‐crossing station Storskog/Borioglebsk competitive 
compared to other border‐crossing stations between Russia and Finland 

Secondary targets: To contribute to more time‐effective routines and procedures when it 
comes to the customs clearance process of commodities and to contribute to an improved 
serve level. 

 


