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Alþingi 
Erindi nr. Þ 

komudagur 1%. W. Q.000

Athugasemdir við frumvarp um brunavjimir $«m Jiggur fvrír Alþingi.

í.agt er til að f brunamftlaráAi skuli sitja ftiHtrúi frð L.S.S. 
l'il ath.
VandséA er aö stétiarfélag I..S.S. eigi fulHrúa ( brunamálaráöi, þar sem nefnt 
félag er stéttarféiag viAkomandi starfistéttar.

Vió fyrstu sýn virðist hér veröa geröar minni krtf fur til brunamálasijóra, miöaö 
við núverandi iflg, þar scm segir, Brunamáiastjðri tkal vera arkitekt, 
verkfrsðngur eða teknifneðingur, virðist þarna vera með flllu ástacöulaus 
breyting.

A farsköii, taekjadeild.
Parskólmn stendurað kerfisbundnum beimsóknum til allra sittkkviliöa á 
iandinu, hluíverk hans er og hefur vcríö aö standa að kennslu og þjilfuA og 
meðferð tekja og annars slttkkvibúnaðar ásamt ðryggis og hiyfðarbúnaði 
slfikkviliðsmanna, jafnfram hefur skólimt gerf dttekt á æflngum og þjálfun l 
slttkkvUíðum og hefur sérstaklega verið iandsbyggða slttkkvíliðiunum ril halds 
og traust. Þessi þjónusta hefur verið kostuð af Brunamálastofhun, og f »  ég ekkí 
séð að þessi starfsscmi muni eílast miða við l>rírhugaða breytlnu laganna.
B. brunamálaskóii.
Það yröi gífuleg afturfbr að lála Stóru slökkviliöin sjá uni kennslu í 
tírunamálaskólanum, vegjna þess að það eru ekki mttrg Sveitafélttg sem hafa það 
Qárwagn tíl þess að scnda alla sina sittkkviliðsmenn til slttkkviliAami á Slór 
Rcykjavíkursvæöinu cða norður á Akurcyri, til að sitja á skóLabckk í eina til 
þijár vikur hvem mann.
Þessi þjónusta á aö vera Twranleg eins og verið hefur, cn hana þarf að efla meö 
jákvseðu hugarfari og cr ég ekki 1 nokkrum vafa um flö allir hlutastnrfandi 
sittkkvðiðsmenn í landinu em mcr sammála.
19.gr.
þar sem Qallað er um þjónustuskildu slttkkviiiómanna og þóknun fyrir 
slttldcviliösstttrf segir aö Svcitastjóm ákveði þóknurn í samráði við samtttk 
slttkkviliðsmanna.
Ekki eru allir slttkkviliðsmenn i Landssambandi slttkkviliðsmanna, svo gera má 
ráð fyrir þvi að þeir scm ekki eru í samtttkum I-S.S vtyji sjálflr ráða sínum 
samningum við Sveitarfélttgin.

Þingskial 765 485 MM. 
7.gr.

Til ath.


