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7.gr.lagt er tií aó i brunamálaráöi sitji íulltrúi. Landssambands slökkviliðs og sjúkraflutningsmanna
þykir mér það ekki vera við hæfí þar sem áðumefnt félag er stéttarfélag viðkomandi starfsstéttar.

8.gr.Miðað við hljóðan áttundu greinar eins og hún er firam sett eru gerðar minni kröfiir til komandi 
Brunamálastjóra en gerðar eru til hans í dag samkvæmt gildandi lögum og er það að mínu mati 
gríðarleg afturför.

9.gr.
A. Farskólinn, tækjadeild
B. Brunamálaskólinn.
A Farskólinn og tækjadeildin eru rekin sem sér deild innan stolhunarinnar í dag farskólinn hefur 
staðið fyrir nokkuð reglubundnum heimsóknum til litlu slökkviliðanna úti á landi sem og til allra 
slökkviliða á landinu hans hlutverk er og hefúr verið að standa að kennslu,fræðslu og þjálfún í með- 
ferð tækja og annars búnaðar slökkviliða og þá sérstaklega á landsbyggðinni og hefúr hann staðið 
fyrir úttektum á búnaði og getu slökkviliðanna og hefúr verið nánast eina haldreipi landsbyggða 
slökkviliðanna við að þrýsta á um úrbætur heima í héraði og hefúr undirritaður notið góðs af aðstoð 
hans við að koma knýjandi úrbótiun i höfh á mínu þjónustusvæði fyrir það ber að þakka.
B. Brunamálaskóli.
Ég fæ ekki séð hvemig það á að geta gengið upp að láta STÓRU SLÖKKVILIÐIN hvort sem er í 
Reykjavík eða á Akureyri sjá um kennslu fyrir landsbyggðina þar sem mörg hin minni sveitarfélög 
hafa ekki bolmagn til að senda þann mannskap sem er í slökkviliðum þeirra til námsdvalar í eina til 
þrjár vikur hvort er til Reykjavíkur eða Akureyrar með tilheyrandi kostnaði þar sem víða er illa búið 
að þessum málaflokki sakir fjárskorts og eins stunda þeir menn sem eru í landsbyggðaslökkviliðunum 
aðra vinnu til að framfleyta sér og sínum sem gerir málið flókið ég leifí mér að fúllyrða að víða eru 
menn í slökkviliði af hugsjón með velferð samborgaranns að leiðarljósi frekar en af ábatavon þannig 
að farskólann á að efla og bæta ennfirekar en gert hefúr verið og vinna að uppbyggingu og eflingu 
hans með jákvæðu hugarfari það leifi ég mér að fúllyrða að allir hlutastarfandi slökkviliðsmenn úti á 
landsbyggðinni eru mér sammála um þetta hér sem að framan greinir.
Það er og mjög mikilvægt að fúlltrúi slökkviliðsstjóra eigi sæti í skólanefnd brunamálaskólans þannig 
að tryggt sé að velferð þeirra slökkviliðsmanna sem sækja hann sé ávallt höfð að leiðarljósi og hægt 
sé að vinna að frekari uppbyggingu hans i aðstöðu og tækjabúnaði einnig mætti hugsa sér að menn 
frá atvinnu slökkviliðunum kæmu með skólanum út á landsbyggðina og miðluðu okkur starfs- 
bræðrum sinum af þekkingu sinni og reynslu mér er það stórlega til efs að þetta sé kostnaðarsamara 
fyrirkomulag á fræðslu slökkviliðsmanna á landsbyggðinni heldur en að halda þeim uppi i Reykjavík 
eða á Akureyri i einhverjar vikur mitt mottó er að fá fræðsluna heim i hérað fyrir mina menn.

12. gr. Er fjallar um eldvamaeftirlit sveitarfélaga en þar segir í lok greinarinnar heimilt er að fela 
skoðunarstofnun eftirlit samkvæmt 1. mgr. eftir því sem við á þetta á að fella út og minnast þeirrar 
neikvæðu útkomu er varð af flutningi rafmagnseftirlits frá rafmagnseftirliti rikisins til einkaaðila þess 
í stað ætti að efla og styrkja starfsemi Brunamálastofhunar er lítur að aðstoð við byggingareftirlit í 
minni sveitarfélögum úti á landsbyggðinni
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19. gr. Fyrstu málsgrein ætti með öliu að fella út ég spyr hvenær var þrælahald lögleitt hér á landi.

annað í frumvarpinu líst mér nokkuð vel á og hef ekkert við það að athuga og fagna ég því að 
heildstæð regjugerð um brunavamir er að líta dagsins ljós sem vonandi verður þessum þjónustu þætti 
i samfélaginu til góðs.

Með kveðju..

Bjami Kristinn Þorsteinsson.


