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Umhverfisnefnd Alþingis. 

Mál: Umsögn um frumvarp til laga um brunavarnir. Mál 485.

Ég undirritaður hef lesið yfir það frumvarp sem nú liggur fyrir Alþingi, og vil gera 
nokkrar athugasemdir við það, og verður gert grein fyrir þeim hér á eftir.

9.gr. Brunamálaskóli.

Brunamálastofnun hefur rekið farskóla og tækjadeild fyrir slökkviliðin út á landi, og 
er það skoðin mín að ef breyta eigi því formi sem er á rekstri hans í dag, þannig að 
senda þurfi alla slökkviliðsmenn úr heimabyggð til stóru atvinnuslökkviliðana til að fá 
fræðslu og menntun sem krafist er að þeir hafi við slökkvistörf, muni það veikja hin 
smáu slökkvilið mikið og þekkingu slökkviliðsmanna um leið, því að minni 
sveitafélög út á landi hafa ekki fjármagn til að senda menn burt og auk þess er það 
hæpið að atvinnurekendur geti verið án starfsmanna sinna í marga daga 
Það form sem verið hefiir á starfsemi farskólans er gott fyrir landsbyggðina, það er að 
komið sé með fræðslu og þekkingu til manna, en ekki þurfi að sækja hana um langan 
veg, en þessi fræðsla er nauðsynleg til að viðhalda þeirri þekkingu sem fengist hefur í 
gegnum farskólann.

14. gr. Samstarf sveitafélaga.

Er það mín skoðun að ekki sé hægt að fækka og sameina slökkvilið mikið meira, því 
að í dag er nokkuð langt á milli staða, og mun það minnka öryggi íbúa hinna dreifðu 
byggðalaga til muna.

19. gr. Þjónustuskylda slökkviliða.

Ekki eru allir slökkviliðsmenn í LSS og því er hæpið að þeir þurfí að lúta þeim 
lögmálum sem þar eru viðhöfð, þar sem í einhverjum tilfellum geta menn náð betri 
samningum við sitt sveitafélag án samráðs við LSS.



Ástæða til að setja í lögin.

Að lokum er ein athugasemd sem ég vil koma að, en það er að ekki er minst á hver á 
að sjá um að bjarga fólki úr bílflökum þegar þarf að klyppa bíla eftir umferðarslys. 
í flestum tilfellum eru það slökkviliðin í landinu sem sjá um þann þátt í dag og er það 
skoðun mín að það eigi að vera í höndum þeirra áfram og engra annara, en tryggja 
þarf sveitarfélöfunum tekjur til að geta staðið undir þeim útgjöldum sem af þannig 
útgjöldum hlíst, og eru tryggingafélögin sá aðili sem greiða á fyrir útköll vegna tjóns 
sem viðkomandi ökutæki veldur, þar sem verið er að bjarga aðilum sem taka 
tryggingu viðkomandi tryggingafélags og með því er sveitafélögum viðkomandi 
slökkviliðs tryggð greiðsla vegna útgjald er skapast við þannig úköll.
Að mínu mati þyrfti að setja einhverjar reglur um þennan þátt í væntanleg lög.

Það er von mín að þessar athugasemdir verði teknar til greina við afgreiðslu 
frumvarpsins.

Virðingarfyllst.
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