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Varðar: Frumvarp ti! iaga um brunavarnir 485 mál, heildariög.

í upphafi þykir rétt að gera stutta grein fyrir reynslu Brunavarna á 
Héraði af Brunamálastofnun. í litlum samfélögum dreifbýlísins er ekki 
alitaf auðvelt að vera slökkvlliðsstjóri og eldvarnaeftiriitsmaður, þar sem 
návígib er mikib og allir þekkja aila. Sveitarstjórnarmenn skammta naumt 
til allra hluta sem viðkoma slökkviliði, svo sem til viðhalds búnaðar, 
tækja og húsakosts. Langflestir slökkviliðsstjórar utan 
höfu&borgarsvæðisins eru hlutastarfandi og er staða þeirra enn verri en 
undirritaðs, sem er eini starfsmaður í fullu starfi hjá Brunavömum á 
Héraði.

Brunamálastofnun hefur reynst siökkviliðsstjórum í hinum dreifðu 
byggðum það haldreipi sem dugað hefur til að menn í minni stöðu hafa 
haidist við í greininni. Hér er því um að ræða mjög mikilvæga stofnun fyrir 
landsbyggðina sem vert er að njóti sannmælis fyrir þá viðleitni sem hún 
hefur sýnt til að viðhalda byggð í landinu.

Frumvarpið.

Fyrsta athugasemd: Nafni stofnunarinnar er breytt úr 
Brunamálastofnun ríkisins í Brunamálastofnun. Ekki verður séð að 
nafnbreytingin hafi neina þýðingu, nema þá hugsanlegan kostnaðarauka.

Því er lagt til að upphaflega nafninu verði haldið.

7. gr. Brunamálaráð Brunamálaráð virðist sett til að þjóna 
hagsmunum sem flestra aðila sem vilja hafa fagleg áhrif á störf 
Brunamáiastofnunar ríkisins, svo sem Landssambands slökkviliðs- og 
sjúkraf lutningamanna (L5S) sem á undanförnum árum hefur haft fulltrúa í 
núverandi stjórn stofnunarinnar. Hér er rétt að benda á að LSS er 
stéttarfélag atvinnuslökkviiiðsmanna og að einhverju leyti þeirra sem eru 
hlutastarfandi, en ekki fagfélag og er auk þess mjög umdeilt meðal 
slökkviliðsstjóra utan Reykjavíkursvæðisins og einnig meðal 
hlutastarfandi og skipaðra slökkviliðsmanna, sem langflestir eiga ekki 
aðild að landssambandinu.

Þetta er þó ekki aðalatriðið, því ráðið verður valdalaust og því í raun 
óþarft, eða ef að líkum lætur miðað við reynslu af núverandi stjórn 
stofnunarinnar, sem er 5 manna, þá gæti ráðið sem á að vera 7 manna, 
orðið ráðherra og forstjóra stofnunarinnar óþægur Ijár í þúfu.

Því er lagt til að ráðið verði þriggja manna.



9 . g r. B ru n a m á lo a k ó iin n .  Oreinin f ja lia ru m  sk ipu log og rckstur
brunamáiaskólans, en um skóiann hafa staðið deilur, aðallega miiii 
iandssambands siökkviliðs- og sjúkrafiutningamanna (LSS) annars vegar 
og slökkvi líðsstjóra og slökkviliðsmanna landsbyggðarinnar hinsvegar. 
Skólanefnd brunamálaskólans hefur raunar lagt til ab gerður ver&i 
samningur vi& atvinnuslökkviliðin í landinu um rekstur skólans. Það er 
augijóst að siökkvilið Reykjavíkur hefði þar yfirburðastöðu og þess vegna 
brýnt að sjáifstæði skólans verði tryggt, og virðist sú ætla að verða 
raunin.

Vegna þrálátra deilna sem LSS hefur staðið fyrir um érabi! um málefni 
brunamálaskólans væri heppilegra að Félag siökkviliðsstjóra hefði 
fulltrúa í skólaráði. Þá hefur LSS alltaf viljað svokallaðan farskóla feigan. 
Brunamálastofnun hefur rekið þennan skóla sérstaklega, en ekki er minnst 
einu orði á hann í þessari grein og vekur það verulega undrun. Ekki síst í 
Ijósi þess að slökkviliðsstjórarnir í landinu sendu frá sér yfirlýsingu í 
nóvember síðastliðnum, tii nefndar þeirrar sem vann að endurskoðun 
iaganna, þar var sérstakiega hvatt til að farskólinn verði efldur. Hér er i 
raun verið að taia um svonefnda tækjadeiid Brunamáiastofnunar sem búin 
er sérhæfðum tækjabúnaði og hefur gegnt víðtæku hiutverki fyrir 
landsbyggðina. Meðai annars með áriegum heimsóknum þar sem haldnar eru 
æfingar með viðkomandi slökkviliði, með tækjum og mannafla 
slökkviliðssins á heimavelli, jafnframt því sem gerð er úttekt a tækjum, 
búnaði og mannaf la þess. Farskólin hefur þjónað Borgarfirði eystri og 
Mjóafirði af jafn miklum metnaði og öðrum. Að heimsókn lokinni kemur 
skýrsia frá Brunamálastofnun til viðkomandi sveitarstjórnar þar sem 
ástandi siökkviiiðs, tækja og búnaðarer lýst í smáatriðum og bent á hvað 
hafi forgang ef urbóta er þörf.

Farskólann má aldrei ieggja af, ef það verður gert mun 
dreifbýiið verða af einhverri bestu þjónustu sem nokkur 
rfkisstofnun hefur veitt iandsbyggðinni.

12. gr. Eidvarnaeftiriit sveitarféiaga. Siðasta máisgrein hljóðar 
svo: "Heimilt er að fela skoðunarstofum eftirlit skv. 1. mgr., eftir því sem
við á”.

Reynslan af skoðunarstofum sem tóku við af Rafmagnseftirliti ríkisins 
hefur verið með þeim hætti að ekki er hægt á nokkum hátt að mæla þeirri 
aðferð bót, vegna þess kostnaðar rekstraraðila og einstaklinga sem af 
hiaust og leitt hefur tii aigerrar óvissu um stöðu rafmagnsöryggismála á 
þessu svæði og víðar og ekki sýnt að lagist.

Því er lagt tii að greinin verði feild út.
Hér þykir rétt í þessu samhengi að benda á þá aðstoð sem 

Brunamálastofnun hefur veitt eldvarnaeftirliti sveitarfélaga, sem er 
einstakt og hefur reynst mjög árangursríkt. Það lýsir sér best í því að 
ástand eidvarna er í ýmsum tiifeilum betra á landbyggðinni en á 
höfuðborgarsvæðinu. Slökkviliðsstjóri getur kallað eftir aðstoð 
stofnunarinnar hvenær sem er og hefur stofnunin lagt metnað sinn í að 
bregðast skjótt við. Þá hefur stofnunin gert sjálfstæðar úttektir til 
dæmis á skólum og gistihusnæði, svo eitthvað sé nefnt, og hefur komið sér 
rnjög vel fyrir rekstraraðila stofnana og fyrirtækja á iandsvísu. Á hinn 
bóginn hefur þetta eftirlitsstarf stofnunarinnar farið taisvert í taugarnar



á stóru slökkviliðunum, enda ekki veenlegt til vinsælda að vera tekinn í 
bólinu með allt niðrum sig svo sem einstök dæmi sanna.

15.gr. Slökkvillðsstjóri. í 2. málsgrein stendur: "Slökkviliðsstjóri 
skal hafa hlotið löggildingu sem slökkviliðsmaður, sbr. 17. gr. og starfað 
að lágmarki í eitt ár í slökkviliði sem iöggiltur slökkviliðsmaður“

Hér er rétt að skoða sérstaklega hvað í því felst að slökkviliðsmenn eða 
siökkvi liðsstjórar fái löggiidingu ?. Hvaða aðrar starfsstéttir hljóta 
iöggi Idingu? Eftir samtal við lögfræðing í Umhverfisráðuneytinu er ijóst 
að fá verður skýringu á þessu fyrirbrigði.

Að öðru leyti virðist hér vera á ferðinni ein versta atlaga að 
hiutastarfandi siökkviliðsstjórum og hlutastarfandi og skipuðum 
slökkviliðsmönnum sem gerð hefur verið með lögum.

Lagt er til að fyrsta málsgreinin verði látin standa en hinar falli ut og 
sú síðasta á þeim forsendum að sameinist sveitarfélög um rekstur 
siökkviliða sé þeim alveg treystandi til að ráða því hvort hentar betur að 
hafa einn, tvo eða fieiri slökkvi liðsstjóra.

17. gr. Hœfi og löggilding slökkviliðsmanna. Lagt er til að fyrri 
máisgreinin falli út en su seinni haldi sér að öðru leyti en því að þar sem 
stendur “löggildingu” komi, starfsréttindi. (Sjá. 15. gr.)

Virðingarf yllst.
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