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Hugleiðingar og um leið aöiugasemdir við frumvarp það um bnmvamir 
sem nú liggur fyrir Alþingi á 125. lðggjafarþingi 1999-2000,4S5. mál

•f.

17. gr. er lagt til að í'brunamálariði sítji sjö menn. Vandséð er hvers 
vagna sjö manns þarf tH setu í nánast valdalausu ráði. Ef á annað borð 
þarf að hafa ráðgefendi stjóm eða ráð martti ætla að þrír menn dygðn til 
setu þar, Auk þess má benda á að fulltrúi úr Landssambandi 
slökkviliðsmanna sem nú er orðið stéttarfélag getur varla átt setu i siiku 
ráði. Afkux á móti á að sjálfsögðu að sitja þar fulltrúi úr röðum 
slökkvíliðsstjóra, þó svo að í ráðinu ssetu aðeins þrir mesn eins og gert er

í 3. gr. þar sera tekur á ráðningu bnmamálastjóra scgir að hann, þ.e. 
brunamálastjóri, skuJi hafa háskólamenníun og þekkingn á vedcsviði 
stoónmarinnar og reynslu af stjómun. í fyrsta tílliti sýnist að verið sé að 
gera mizmi krðfur til hafni brunamálastjóra en gert er í núgildandi lögum 
þar sem segir; Bnmaraálastjóri skal vera aridtekt, vcrkfræðingur eða 
tæknifrsðingur: í fljótu bragði virðist sem þaroa sé með ðliu ásteðulaus 
breyting nema að anoað komi til.

Hkki er hægt aó ^alla um væntanleg lðg um bnmamál án þess að taka 
sérstaklega á 9. kafla sem ̂ ailar um Bnmamálaskólann. Svd sem kunmigt 
er hefar Brunamálastofiiun rekið um árabil farskóla sem notið hefur 
vaxandi virðingar og vinsælda meðal alökkviliðsstjóra sem og 
siókkviliðsmanna á landsbyggðinni. Flestír þeir sem vissu af 
vsntanlegum nýjum lögum um brunamál vsntu þess að ya þar sérstaka 
grcin varðandi farskólann þar sem mótuð vsri stefria og frekari viðgangur
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skólans. Á landsbyggðinni hafa menn fyrir lóngu gert sér Ijóst að til þess 
að byggja upp slökkvilið sem á að vera vel virkt verður kennsla og 
ieiðbemingar að fara firam sem mest á því svaeði sem slökkviliðinu er 
ístlað að þjóna. Einmitt þessi staðreynd hiefur mönnum orðið ljós efíir að 
Farskóli Brunamálastofiiunar kom til. Það ber því brýna nauðsyn tii, að 
áður en lög þessi verða samþykkt verði bætt í frumvarpið vel orðaðri 
grem þar sem tekíð er á starfsemi farskólans og skýrar regiur settar um 
szarfseun ham. Fáar en háværar raddir haía verið uppi um að færa ætti allt 
nám slökkviliðsmanna til stæm slökkviliðaxma í landinu og þá 
vsntanlega atvmnusiökkviliðanna. Á lands-byggðinm gera menn sér Ijósa 
þá staðreynd að ef til þess kætni að sá háttor yrði hafður á, þá mundi 
nánast allt nám slökkviliðsmanna dragast saman af þeixri einföldu ástæðu 
að sveitarfélög úti á iandi ha& ekki fjármaga tii þess að senda 20 til 30 
manns til námsdvalar hjá, til dæmis Slökkviliði Reykjavikur, Auk þess 
sjá menn fram á þá örðugieika sem eru samfara því að fá menn lausa úr 
starfi, til þess að senda þá til náms utan sins byggðarlags. Einnig er 
mönnum vel ljós sú staðreynd að margir slökkviliðsmenn gegna starfum 
í fyrirtækjum sem ógjaman geta af þeim séð án þess að aðrir komi í 
staðinn. Svo er og takmarkaður áhugi manna fyrir námsdvöl í Reykjavík 
þegar mönnum er ljóst að námið gæti með góðu móti farið fram í þeirra 
heimabyggð. Það er þvi öllum á landsbyggðinni ljóst að það er ekkert 
fynrkomulag betra en farskóla-fyrirkotoulagið. Enginn efast um að 
Slökkvilið Reykjavíkur geti kennt Lanjdsbyggðarslökkviliðsmönnum 
tæðín, en á móti kemur að heima læra þeir meðferð og notkun á þeim 
tækjumog búnaði sem þeim er atlað að nota ef tíl alvðrunnar kemur og 
það eitt er ærin ástæða til þess að efla Farskóla Brunamálastofinmar. Nú 
mætti spyija hverra hagsmunir eru hafðir í hávegum ef til þess kemur að 
Farskóli Brunamálastofaiinar verður lagður niður og öll kennsla 
siökkviliðsmanna fsrð til atvinnuslökkviliðanna það er til Slökkviliðs 
Reykjavíkur og hugsanlega Slökkviliðs Akureyrar. Á minnisblaði 
skólane&dar Brunamálaskólans frá 19. nóvember 1999 má sjá grein þar 
sem lagt er til að gerður verði samr.mgur við atvinnu slökkviliðin í 
landinu, um að taka að sér skólastarfiö, í skólanefod eru Hrólfur Jónsson 
Slökkviliði Reykjavíkur, Birgir Finnsson Slökkviliði Akureyrar og Bjöm 
Gíslason SlöldcvQiði Reylgavíkur. Spyiji nú hver fyrir sig eru það 
hagsmunir landsbyggðannnar sem þama eru hafðir í fyrhrómi þegar verið

2-3



er að gera sllkar tillögur. Varla getur það verið þar sem vitað er að 
nokkru yirtnum hafa venð gerðar ályktanii og samþykktir á fundum 
slökkviliðsmaniia, þar sem lagðar hafa verið áherslur á eflingu farskólans. 
Nú síðaat í nóvember 1999 sendu um 95% slökkviliðssíjóra frá sér 
undimtaða yfirlýsingu til þeinar ne&dar sem vann að endmskoðun 
þeirra laga um bnmavaniir og brunamál sem nú Hggur fyrir Alþingi. í 
yfirlýsingu þessari er tekið á, meóaj annars Farskóla Brunamálasto&unar 
og bent á að þjálíunariieimsóknum til slökkviliða sé baldið áfram og iögð 
skuli aukin áíiersla á starf Bmnamáiastofounar heima i héraði, Það ætn 
því að vera öllum sem vinna að hrunamálum í landmu ljóst að það er 
ótvíræður vilji slðkkviliðsmanna á landsbyggðmni að Farskóla Bruna- 
málastoómnar verði áfram og hann efldur svo sem þðrf krefur.

í 12. gr. sem ^allar um eidvamaeftirlit svcitarfélaga segir í lok 
gremarinnar. Heimilt er að fela skoðunarstofum efririit skv. 1. mgr. eftir 
því sem við á. Þessa málsgrein ætti tvímælalaust að fella út, minnugir 
þeiziar neikvscðu útkomu sem varð af fiutningi rafmagnseftirlits frá 
Rafrnagnseftirliti ríkisins til skoðunarstofa 1 einkarekstri. A hinn bóginn 
ætti að efia þann þátt starfsemi Bnmamáiastofrumar sem snýr að aðstoð 
við byggmgareftirlit í hinum minni sveitarfélögum.

í 19. gr. þar sem fjailað er um þjónustuskyidur siökkviíiðsmaxma og um 
þóknun fyrir slökkvistörf segir að sveitarstjóm ákvcði þólcnun i samráði 
við sazntök slökkviliðsmanna. Ekki eru allir slökkviliðsmenn í 
Landssambandi slökkviliðsmanna svo gera má ráð fyrir því að þeir sem 
ekki eru í samtökum siökkviliðsmanna vilji sjálfir ráða sínum samningum 
við sveitarféiögin. Til datmis í samrasmi við texta þess stéttarfélags sem 
þeir eru aðilar að.


