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Ég vil byrja á að þakka Umhverfisnefhd Alþingis fyrir að gefa 
okkur tækifæri á að segja okkar álit á þessu frumvarpi.

Að mínu áliti er þetta frumvarp vel unnið og sýnir metnað til að 
gera vel í þessum málaflokki.

Ég vil þó benda á að í 9.grein um Brunamálaskóla vantar skirt 
ákvæði um að Skólinn starfræki farskóla eins og nú er.

Það hljóta allir sem að þessum málum vinna að vita það að 
slökkvilið út um hinar dreifðu byggðir eru ekki í stakk búin fjárhagslega til að 
senda menn til Reykjavíkur til æfinga, eða hafið þið enga hugmynd um hvað það 
kostar að senda einn mann í viku til Reykjavíkur.

Sá farskóli sem nú er rekinn hefur komið til okkar einu sinni 
til tvisvar á ári og þá erum við að æfa og vinna með þau tæki sem við eigum sjálf, 
þið hljótið að sjá hvað það er miklu raunhæfara heldur en að láta menn æfa með 
tæki sem við komum aldrei til með að geta eignast.

Þá vil ég benda á að í 17. grein um hæfi og löggildingu finnst 
mér vanta hvemig fara á með áhugamenn í þessum málaflokki,en eftir þvi sem 
ég best veit eru þeir miklu fleiri en þeir sem hafa fulla vinnu í þessu.

Ég vil benda ykkur á að lesa saman 17. og 19. greinar, ég skil 
ekki alveg þessa löggildingu, ég hélt að menn væru bara annaðhvort 
atvinnumenn eða áhugamenn.

Eitt vil ág benda ykkur á, ég hef aldrei geta skilið af hverju 
Björgunarsveitir fá niðurfeld aðflutningsgjöld af sínum búnaði, en slökkvilið sem 
er skylda að reka samkvæmt lögum fær þetta ekki.

Þá vil ég benda á reglur sem gilda varðandi endurgreiðslu á 
virðisaukaskatti, þar sem þarf að sækja um niðurfellingu og sumir fá hana aðrir 
ekki, enda eru menn háðir fjárveitingu og duttlungum einhverrar nefndar úti i 
bæ. Auðvitað á að endurgreiða virðisauka af öllu sem að rekstri slökkviliða litur, 
enda ern þau rekin i almannaþágu og stór hluti í skipulagi Almannavama ríkisins.

Ég skora á ykkur nefndarmenn að ganga i þetta mál strax samhliða 
þessari lagasetningu.

Gleymið þvi ekki að það eru gerðar sömu kröfur til 
áhugamannaliðanna og atvinnumannaliðanna.

Að lokum, það slökkvilið sem ég ber ábyrgð á fær til rekstrar á 
árinu 2000 1.500,000 þessi peningur á að duga fyrir viðhaldi húsnæðis, 
rekstri, viðhaldi bíla, tækja og æfinga og útkalla.

Þið getið rétt ímyndað ykkur hvað það tekur langan tíma að 
endurnýja bara til dæmis reykköfunartæki hvað þá dælur og bíla.
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