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Det är med stor förvåning som vi via massmedia tagit del av Regeringens beslut att
avgiftsbelägga Sjöräddningssällskapets (SSRS) lån av 10 st stridsbåt 90  från för-
svaret. Fram till idag har SSRS fått låna dessa båtar utan avgift. Båtarna utgör en
viktig resurs för SSRS, vars verksamhet är betydelsefull för de bofasta i skärgården
och för det svenska båtlivets säkerhet. Regeringen har nu beslutat att ta ut en avgift på
250 000 kr per lånad båt. Försvaret har inget behov av dessa båtar som därför kommer
att stå oanvända om SSRS inte har råd att använda dom.

Detta är ett beslut som är obegripligt för oss bofasta i skärgården. En avgift för lån av
dessa båtar skulle medföra att SSRS, vars verksamhet är ideellt finansierad, inte
kommer att ha möjlighet att nyttja alla båtarna. En konsekvens av detta kan bli att t ex
Norrlandskusten mellan Härnösand och Haparanda helt förlorar sjöräddningsresurser
från SSRS, vilket är mycket ororande för oss Holmönbor.

Behovet av sjöräddning kommer dock inte att minska och kostnaden för de sjörädd-
ningsinsatser som SSRS inte kan utföra kommer då istället att falla på bl a räddnings-
tjänsten, kustbevakningen m fl offentligt finansierade verksamheter. Ett beslut som
slår undan fötterna på en ideell verksamhet för allmänhetens bästa och som samtidigt
medför ökade kostnader för det allmänna är obegripligt. Vi som medborgare och
skattebetalare förstår helt enkelt inte logiken med detta beslut och vi tycker därför att
Regeringen måste redovisa syftet och det underlag man har för detta beslut. Visar det
sig då vara ett kortsiktigt och inte helt genomtänkt beslut, som inte ser till helheten,
bör det omgående ändras så att SSRS kan fortsätta sin betydelsefulla verksamhet för
det allmännas bästa.
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Kopia till SSRS, Gösta Zackrisson, www.holmon.com.


