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Til  

Rakkestad kommune 

 

 

Beredskapsbåten i Østfold søker om støtte og fornyet behandling av søknad. 
 

Beredskapsbåten i Østfold har søkt din kommune om midler og fått avslag, noe vi håper baserte seg på 

en misforståelse i saksbehandlingen og mangelfull dokumentasjon fra oss. Vi innser at dokumentasjonen 

kanskje ikke var dekkende nok, derfor håper vi på fornyet behandling basert på ny søknad. Vi søker nå 

som Beredskapsbåten i Østfold, ettersom vi nå er en registrert frivillig organisasjon. Ta kontakt med 

deres brannsjef for å få verifisert behovet for slikt utstyr. 

Vi oppfordrer kommunen til å innkalle brannsjefen til møte hvor søknaden skal behandles, eller få en 

innstilling fra brannvesenet før behandling. 

 

 

Først noen avklarende punkter: 
1. Det utstyret Beredskapsbåten i Østfold samler inn midler til finnes pr i dag ikke tilgjengelig for 

Østfolds Brann og Redningskorps. Før foreningen ble stiftet og før innsamlingen startet ble 

Fredrikstad Brannvesen kontaktet for å bistå i søk i Glomma når vi søkte etter Svein Greaker 

Bellmann. Fra 01 Januar 2018 søkte vi i over 3 måneder sammenhengende, etter en venn, 

kollega, familiemedlem og medlem av båtforening. Vi fikk en hard lærdom og i vinterkulda 

tydelig se og merke på kroppen hva Brannvesenets dykkere manglet og hvilken hjelp pårørende 

hadde behov for. Brannsjefen i Fredrikstad kan bekrefte at utstyret er ønskelig og at det ikke 

finnes noe slikt utstyr i Østfold pr. dags dato. Dette vil øke beredskapen for å berge liv og det vil 

hjelpe de som blir rammet med å finne sine som er savnet. 

 

2. Alle kommuner har kriseteam til bruk ved ulykker etc. En samtale med prest og psykolog finner 

ikke de savnede. En familie og pårørende til en som er savnet i vann vil således ha behov for 

hjelp til å lete. Ingen kommuner har i dag hverken utstyr eller andre ressurser som kan brukes 

etter at den savnede får status som antatt omkommet. Og dette gjelder selvfølgelig savnet både i 

sjø og vann som vi er opptatt av. Her kommer Beredskapsbåten i Østfold inn og vi kan på 

oppfordring fra de etterlatte da fortsette letingen med øvet personell med egnet utstyr. Dette uten 

kostnad for de etterlatte. Og båten vil trolig være på plass allerede som følge av Brannvesenets 

første og livbergende innsats ved melding om ulykke. 
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3. Beredskapsbåten i Østfold vil komme hele fylket til gode. Utstyret kan brukes både i sjøen, 

innlandsvann og elver. Utstyret vil også kunne brukes ved kraftstasjoner og på steder hvor det er 

farlig å dykke. Fredrikstad Brann og Redningskorps skal med sine dykkere og dykkerberedskap 

dekke hele Østfold. Det er og var derfor naturlig for oss at båten lagres og står i beredskap der 

dykkerne er.  Lagring og bruk er avtalt med Fredrikstad Brann og Redningskorps før vi begynte 

innsamlingen. Og alle fylkets brannsjefer ønsker slikt utstyr tilgjengelig, men har ikke 

økonomiske rammer til å selv kjøpe. Dette kan brannsjefen i Fredrikstad bekrefte. 

 

4. Båten skal lagres på brannstasjonen i Fredrikstad eller i lokaler som Fredrikstad Brann og      

Redningskorps finner best egnet. 

 

5. Vi er en forening som vil være med å øke beredskapen, i din kommune og i de andre 

Østfoldkommunene. Vår søknad er rettet mot ett engangsbeløp fra din kommune. Deretter er det 

vi som skal sørge for drift- og vedlikeholdskostnadene gjennom innsamlinger, faste givere, 

støttemedlemmer og gaver. 
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Bakgrunn 

1. Januar omkom Svein Greaker Bellman i drukning i Glomma i Fredrikstad. 

Når «Blålysetatene» hadde søkt i den fasen hvor man tror noen kan være i live, så dro de hjem. Tilbake 

stod en liten familie som savnet ett kjært familiemedlem.   Vi oppdaget da at det lokale brannvesen ikke 

har båt med elektronikk som ser ned i muddermasser, og de har ikke noe søkeutstyr som går dypere enn 

det en dykker kan gå / ca. 30m.  Det var heller ikke mulig å få hjelp til søk ut over den livbergende 

innsats, men de stilte mere enn gjerne opp for å kontrollere eventuelle funn. Og de stilte opp med å 

fortelle om deres erfaringsbaserte lete og søkskunnskaper.  

Det som er likt for alle Brann og redningskorps i Østfold, er at de mangler båt med elektroniske 

instrumenter som ser ned i løse muddermasser og i grumsete vann. Muddermasser kan skjule en person..  

Brannvesenet mangler også en ROV, en undervannsrobot som styres fra båten, fra islagt vann eller fra 

land og som kan hente opp personer fra dyp hvor det ikke kan dykkes, ned til 300m på utsiden av Hvaler 

og som kan søke ut i for eksempel Glomma hvor isen går med 2 til 3 knop og det kan være 20 minus. 

ROV kan sende under is i vann og tjern hvor sikten er lik null og hvor det kan være fare for at dykkere 

kan henge fast i synketømmer og trær. Eller foran innløp til ett kraftverk. Sonaren vil da søke og se om 

det er en person der.. 

Beredskapsbåten i Østfold er en frivillig organisasjon som samler inn midler for å kjøpe det utstyret ditt 

lokale brannvesen mangler, og det utstyret som ikke finnes hos de andre brannvesen som de samarbeider 

med. Vi samler inn midler til en ikke lovpålagt tjeneste, som det er behov for.  

Når utstyret er på plass så skal dette stå i førstelinjeberedskap ved Fredrikstad Brann og Redningskorps. 

Båten skal stå på henger og være klar til utrykning for hele Østfold, siden Fredrikstad har 

dykkerberedskap for hele Østfold.  

Beredskapsbåten i Østfold holder båt og utstyr til bruk ved redningsaksjoner. 

Det unike er at Beredskapsbåten i Østfold skal sammen med Brann og Redning bistå med samme båt 

hvis Brannvesenet ikke finner den forulykkede og må avslutte sin jobb.  

Da skal Beredskapsbåten i Østfold sørge for at en frivillig søkegruppe bemanner båten og leter gratis for 

familien, i håp om helt frem til at den savnede blir funnet. 

 

 

Beredskapsbåten i Østfold er unik; 

Dette tilbudet finnes ikke i Norge, at familie og pårørende skal få gratis hjelp til å lete etter døde og 

savnede med båt som er spesiallaget og innredet med sonar og elektronikk som ser ned i muddermasser 

eller i større bredde og dybde enn hva ett ekkolodd som fiskere har kan gjøre. 

 

I dag er ikke slikt utstyr tilgjengelig for ditt lokale Brannvesen og det er ikke noe som kan skaffes med 

interkommunalt samarbeid. Utstyret mangler egentlig for hele Oslofjordområdet. 

Vi prioriterer at båten skal stå i beredskap for å berge liv, derfor skal den stå i beredskap for 

Brannvesenet i Fredrikstad. Som har førsteprioritet på bruk og øvelse. 

Hvis Brannvesenet ikke finner den forulykkede, så skal frivillige mannskaper bruke samme båt og utstyr 

og søke videre. 

Sommerstid er det mange som er på sjøen, og de kommer i mange tilfeller fra innlandskommuner til 

Hvaler eller andre typiske hyttekommuner i hele Østfold, eller med båt og bruker skjærgården i 

Oslofjorden. Det er jo ikke noe fasit på hvor båtfolket eller de som skal bade bor. 
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Ved ulykke rammes derfor deres familier hardere. Da rammes de som er på ferie eller de som ikke har 

nære venner eller familie i nærheten av der ulykken skjer. Det er ikke alle som har midler til å leie inn 

profesjonell innsats for å lete etter sine. 

Der skal Beredskapsbåten i Østfold gjøre en stor forskjell. Det skal være spesialutrustet båt tilgjengelig, 

i håp om å berge liv. Deretter skal det letes etter savnede og antatt omkommende. Om de er fattige eller 

rike spiller ingen rolle. Det skal letes for innsamlede midler og ikke for den enkelte families økonomi. 

Vi håper du som folkevalgt ser på dette som en investering som kommer innbyggere fra din kommune 

til gode. Og at du er med på å gi midler som kommer ditt lokale brannvesen til gode. 

Vi gjør oppmerksom på at vi ved stiftelse av Beredskapsbåten i Østfold, gjennom vedtektene har sørget 

for at ingen i styret mottar honorarer, og at alt av penger og utstyr skal tilfalle brannvesenet hvis 

foreningen en gang i fremtiden legges ned. 

En bevilgning til Beredskapsbåten i Østfold er en bevilgning som kommer ditt lokale Brannvesen til 

gode, det kommer innbyggerne fra din kommune til gode og det er ingen fare for at midlene ikke 

kommer til nytte til en familie som rammes. For ulykker med drukning vil skje i fremtiden også. 

 

Vi håper på og ber dere gjøre en forskjell ved å få søknaden behandlet på nytt og at det gis midler 

tilsvarende 5 kr pr innbygger i din kommune til prosjektet. 

 

 

Med vennlig hilsen 

Beredskapsbåten i Østfold 

Rino Grude 

Kasserer  

Mob. 950 22 777 

Mail: bio.kasserer.sgb@gmail.com 

 
Vedlegg: 

 Styret sammensetning 

 Vedtekter 
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