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Søknad om midler til redning og beredskapsbåt.
Bokn Røde Kors ønsker å heve beredskapen på sj ø i hele regionen, og har startet et initiativ
til dette i prosjekt "Triton ". Dette vil være e n båt som skal kunne fungere som en ressurs for
redning og bistand til sj øs, samt den vil kunne væ re en nyttig ressurs i bistand til andre
nødetater som politi, brannve sen og ambulanse.
Båten er tenkt stasj onert fast på sj øen sentralt i Boknasundet , noe som vil gi svært korte
responstider til hele regionen.
Prosjektert båt og utstyr er estime rt til 1 200.000kr samt utstyr til bemanning og
redningsteknisk utstyr er estime rt til cirka 150.000kr. som gir et totalt estimat på he le
prosj ektet pa 1 350.000kr.
Av dette stiller Bokn Røde Kors selv med 200.000kr i egenkapital.
Båten og utstyr er også omsøkt hos forskjellige fond og legater, hvorav det til nå er omsøkt
totalt 500.000kr.
Det j obbes også iherdig med finne andre mater finan siere prosj ektet på parallelt.
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Nå er spørsmålet om Haugesund Kommune kan kommer på banen og hj elpe Bokn Røde
Kors med midler for å realisere prosj ektet så snart som mulig.
V i har et håp om å kunne ha denne ressursen klar til sommere n 202 1.

Behovet:
V i ser at statistikken med behov for bistand , redning og t ransport blir hyppigere.
Lokalt har vi ikke egnet båt til kunne j obbe i moderat og grov/dårlig sj ø. Eksistere nde båt vi
har plassert på Bokn bra nnstasj on i dag er ikke egnet til arbeid unde r krevende forhold .
V i vil også legge stor vekt pa a fa en båt som skal kunne være en viktig ressurs for andre
nødetater samt Hovedredningsse ntralen Sør.
Nærmeste lignende ressurser er pr i dag RS 151 "Sjoman n" i Stavanger og RS114 "Bergen
Kreds" i Haugesund .
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V i håper Haugesund Kommune vil se nytten i en slik ressurs og hjelpe oss i a styrk e
beredskapen i hele regionen.
Søknadsbeløp er 100.000kr

Med Hilsen
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