
sþ. 669. Tillaga til þingsályktunar [339. mál]
um Björgunar- og slysavarnaskóla Íslands.

Flm.: Ólafur Granz, Hreggviður Jónsson, Albert Guðmundsson, Júlíus Sólnes,
Ingi Björn Albertsson, Aðalheiður Bjarnfreðsdóttir, Guðmundur Agústsson.

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að setja á stofn Björgunar- og slysavarnaskóla
Íslands. Stofnkostnaður og rekstur skólans greiðist úr ríkissjóði.

Greinargerð.
Það var 26. mars árið 1920 að fyrsta björgunar- og gæsluskip Íslendinga, vélskipið Þór,

kom tillandsins frá Danmörku. Þaðan höfðu Vestmanneyingar keypt skipið en áður hafði
skipið verið hafrannsóknaskip og borið nafnið Thor.

Á þeim tíma, sem vélskipið Þór var keypt, ríkti mikill einhugur í þessari stóru verstöð
um kaup á góðu björgunar- og gæsluskipi sem væri til taks ef slys bæri að höndum eða
aðstoðar væri þörf á hafi úti. Miklar fórnir höfðu verið færðar og hafa verið færðar síðan í
þessum undirstöðuatvinnuvegi þjóðarinnar.

Björgunarskipið Þór þjónaði sjómönnum við Vestmannaeyjar um nokkurt skeið, en
var síðan selt íslenska ríkinu og afhent 1. júlí 1926 og má segja að það sé stofn dagur
Landhelgisgæslu Íslands.

Með tilkomu skólaskipsins Sæbjargar , sem núverandi formaður Borgaraflokksins.
þáverandi fjármálaráðherra, afhenti Slysavarnafélagi Íslands fyrir 1000 kr, var stigið enn
eitt gæfu- og framfarasporið í björgunar- og slysavarnamálum Íslendinga. Nú, eftir tveggja
ára rekstur skipsins, liggja fyrir staðreyndir sem sýna svo að ekki verður um villst að miklum
slysum og skipssköðum hefur verið bægt frá, framar öllu vegna þess að sjómenn höfðu hlotið
þjálfun og menntun í slysavarnaskólanum í Sæbjörgu. Mikilvægi þess að menn kunni til
verka á örlagastundu verður aldrei metið til fulls því að ekkert er dýrmætara en mannslíf.

Skólaskipið Sæbjörg annar nú hvergi nærri þeirri þörf sem fyrir er. Með tilkomu veglegs
björgunar- og slysavarnaskóla mundi skipið nýtast áfram fullkomlega, en væntanlega
breytist rekstrarfyrirkomulag skipsins.

Nú er greinilegra en nokkru sinni fyrr hve mikilvægt er að sinna þessum þætti
slysavarna- og björgunarmála og eru þá einkum hafðir í huga sjómenn á fiskiskipum og
farskipum auk fjölmargra annarra eins og slökkviliðsmanna, björgunar- og hjálparsveitar-
manna O.fl. Í nágrannalöndum okkar eru reknir fjölmargir slíkir skólar með mjög góðum
árangri.



Það er mikilvægt að sem be stri fræðslu verði komið á í slysavarna- og björgunarmálum
þannig að aðstaða sé til að kenna það nýjasta og haldbesta sem völ er á hverju sinni. Miklu
máli skiptir að slíkur skóli sé settur á stofn í útvegsplássi. Vestmannaeyjar eru ákjósanlegur
staður fyrir slíkan björgunar- og slysavarnaskóla, m.a. vegna þess að þar er fyrir lifandi starf
sjómanna að þessum málum. Einnig er þar starfandi Stýrimannaskóli og námsbraut fyrir
vélgæslumenn. Í slíkum skóla er þörf á gistirými, heimavist o. fl. fyrir nemendur sem sækja
skólann frá öðrum landshlutum.

Greinargerð þessari fylgir skeyti til fjármálaráðherra frá skipshöfnum 90 skipa og báta,
hugsanlega um 1000 manns. Í skeytinu leggja þessir sjómenn áherslu á mikilvægi fjárveitinga
í slysavarnaskóla sjómanna þannig að hann geti orðið öflugur liðsstyrkur í von um færri slys
og manntjón vegna þekkingarleysis. Í skeytinu ljúka sjómennirnir einnig lofsorði á þjónustu
starfsmanna Sæbj argar.

Í Noregi eru nokkrir slysavarnaskólar starfandi og þjóna þeir sjómönnum á fiski-
skipum, kaupskipum o. fl. Einn þessara skóla, líklega af þeirri stærð sem gæti hentað okkur,
er Statens Skole for Sikkerhetsopplæring í Sund á Hörðalandi. Skólinn rúmar samtímis um
þrjá tuttugu manna hópa eða um 60 nemendur alls. Hann er að flatarmáli um 1700 rrr' að
öllu meðtöldu. Starfsmenn eru átta kennarar (leiðbeinendur) auk skólastjóra, skrifstofu-
manns og tveggja manna sem annast viðhald, umsjón og þrif. Skipulag skólans er þannig að
reynt er að veita þjálfun og kennslu á sem flestum sviðum sem að gagni mega koma og reynt
er m.a. að líkja sem best eftir aðstæðum um borð í skipum og bátum.

Þar sem fjölmargir skólar eru starfræktir hjá nágrannaþjóðunum er nærtækt að nýta sér
reynslu þeirra við uppbyggingu skóla og forðast þannig stór útgjöld og hugsanleg mistök.
Þannig er einnig hægt að átta sig betur á umfangi, kostnaði og forgangsverkefnum.

Í þingsályktunartillögu þeirri sem hér er flutt er lýst framtíðarhlutverki Björgunar- og
slysavarnaskóla Íslands sem þó væri hægt að laga að breyttum aðstæðum hverju sinni en
hann gæti orðið ómetanlegt framlag í björgunum og slysavörnum Íslendinga.

Með því að stofna skólann í Vestmannaeyjum er stigið skref til jafnvægis í byggðamál-
um og er það í fullu samræmi við stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar.

Flutningsmenn telja að hrinda beri þessu nauðsynjamáli í framkvæmd hið allra fyrsta og
stefna beri að því að Björgunar- og slysavarnaskóli taki til starfa árið 1990 er 70 ár verða
liðin frá því að fyrsta björgunar- og gæsluskip Íslendinga kom til landsins.

Fylgiskjal.

Skeyti til fjármálaráðherra frá skipshöfunum á 90 skipum og bátum.

Við eftirtaldar skipshafnir krefjumst þess eindregið með þessu skeyti til háttvirts
fjármálaráðherra að hann beiti sér fyrir því að gert verði ráð fyrir slysavarnaskóla sjómanna
á fjárlögum, svo að hann geti starfað með eðlilegum hætti og orðið öflugur styrkur í
framtíðinni í von um færri slys og eða manntjón og að sjómenn séu ekki að farast eða slasast
að óþörfu einungis vegna fáfræði í notkun björgunartækja sem hefur komið svo berlega í ljós
hjá þeim sem sótt hafa þennan skóla. Þarna erum við með einhverja þá hæfustu kennara
sem völ er á. Þetta hefur verið þeirra ævistarf og þeir umgengist svo átakanlegar aðstæður
sem aðrir þekkja ekki. Með fyrir fram þökk um öflugan fjárstuðning til slysavarnaskóla
sjómanna:



Tálknfirðingur, Örvar, Freri, Ásbjörn, Ýmir, Höfðavík, Krossvík, Framnes, Arnar,
Sveinn Jónsson, Otur, Stakfell, Karlsefni, Skapti, Stálvík, Bergey, Sigluvík, Snæfell, Jón
Baldvinsson, Sturlaugur H. Böðvarsson, Einir, Arnarnes, Skipaskagi, Dagrún, Sölvi
Bjarnason, Dagfari, Haukur, Baldur, Gyllir, Kaldbakur, Hrímbakur, Sigurbjörg, Stapavík,
Akurnesingur, Sólberg, Þórður Jónasson, Svalbakur, Hegranes, Akureyrin, Hersir, Mána-
berg, Hjörleifur, Bergvík. Sjóh, Súlan, Albert, Gísli Árni, Víkurberg, Svanur, Jón
Finnsson, Magnús, Skarðsvík, Guðmundur Ólafur, Fífill, Örn, Ísleifur, Sigurður, Rauðsey,
Höfrungur, Eskfirðingur, Helga 2., Bergur, Sigurður Pálmason, Stakkanes, Eyborg, Árni á
Bakka, Dröfn, Margrét, Pétur Jónsson, Hafþór, Geisli, Jöfur, Röst, Júlíus Hafstein, Bliki,
Geiri Péturs, Sólfell, Þórir, Galti, Oddeyrin, Júpiter, Sólrún, Nökkvi, Þrymur, Gissur hvíti,
Halkíon, Gídeon, Klakkur , Smáey, Þórshamar.


