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Athugasemdir við frumvarp til laga um brunavarnir.
485. Mál

7. gr. Brunamálaráð.
Þar er sagt að fulltrúi frá Landsambandi slökkviliðsmanna skuli sitja í ráðinu. 
Landsamband slökkviliðsmanna er stéttarfélag slökkviliðsmanna og er því ekki við hæfi 
að í brunamálaráði sitji fulltrúi stéttarfélags.

8. gr. Brunamálastjóri.
Þar er sagt að brunamálastjóri skuli hafa háskólamenntun og þekkingu á verksviði 
stofiiunarinnar og reynslu af stjómun.
Þetta er skref aftur á bak þar sem í núverandi lögum er sagt að brunamálastjóri skuli vera 
arkitekt, verkfræðingur eða tæknifræðingur og hafa sérþekkingu á brunamálum.

9. gr. Brunamálaskóli.
í athugasemdum við einstakar greinar frumvarpsins er sagt um 9. gr. að við kennslu og 
verklega þjálfun sé gert ráð fyrir að nýta þekkingu og aðstöðu sem stærri slökkvilið á 
landinu hafa yfir að ráða.
í dag heftir brunamálaskólinn haldið námskeið út um allt land. Ef þetta legst nyður og 
sveitarfélögin út á landi furfa að fera senda menn til Reykjavíkur í þennan skóla munu 
þau ekki gera það þar sem þau hafa ekki yfir því fjármagni að ráða sem þarf til þess að 
kosta menn til svo langrar dvalar í Reykjavík. Það verður einnig erfitt að fá menn til þess 
að fara í þennan skóla þar sem slökkviliðsmenn sem eru í hlutastörfum fá ekki 
löggildingu samkvæmt 17.gr. Ef af þessu verður mun það verða stórt skref aftur á bak 
og mun örugglega stór hluti slökkviliða landsins ekki senda menn í skólann. 
í dag er rekin farskóli-tækjadeild innan brunamálastofriunar. Þessi deild heimsækir öll 
slökkvilið landsins árlega. Hlutverk deildarinnar er að annast kennslu og þjálfun í 
meðferð tækja og annars búnaðar og jafhframt hefijr deildin gert úttektir á æfingum hjá 
slökkviliðinu og kennt þeim meðferð tækja og búnaðar sem viðkomandi slökkvilið 
hefdur.
Ef þessi starfsemi leggst nyður verður það mjög stórt skref aftur á bak þar sem þetta er 
eina kennslan hjá mörgum slökkviliðum á landsbyggðinni.

15. og 17. gr. Slökkviliðsstjóri- Hæfi og löggilding slökkviliðsmanna.
í 15. gr. sem ijallar um slökkvistjóra er sagt að slökkviliðsstjóri skuli hafa hlotið 
löggildingu samkvæmt 17. gr. og starfað að lágmarki í eitt ár í slökkviliði sem löggiltur 
slökkviliðsmaður.
í 17. gr. um löggildingu slökkviliðsmanna er sagt að til þess að hljóta löggildingu þarf 
slökkviliðamaður að hafa lokið námi frá Brunamálaskólanum eða lokið sambærilegri 
menntun og hafa starfað við slökkvistarf eða brunavamir að aðalstarfi í eitt ár samfellt. 
Nú er það svo að það eru ekki nema örfá slökkvilið í landinu sem hafa fastráðna menn í 
aðalstarfi. Hjá þeim slökkviliðum sem eru með menn í hlutastörfum verður því mjög 
erfitt að ráða slökkviliðsstjóra svo og slökkviliðsmenn sem hafa þessi réttindi. Þama farf 
því annað hvort að fella út orðin að aóalstarfi, eða að þarna komi inn ákvæði um 
löggildingu slökkviliðsstjóra og slökkviliðsmanna sem eru í hlutastarfi hjá slökkviliðum.



19. gr. Þjónustuskylda í slökkviliði.
Þar er sagt að þóknun fyrir störf í slökkviliði fari eflir ákvörðun sveitarstjómar að höföu 
samráði við samtök slökkviliðsmanna.
Það getur ekki verið rétt að setja kjaramál í þessi lög. Auk þess eru ekki allir 
slökkviliðsmenn á landinu í Landsambandi slökkviliðsmanna. Því er þetta alfarið á hendi 
sveitarstjómar og viðkomandi slökkviliðsmanna.
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