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Efni: 38. grein frumvarps til laga um brunavarnir

Undirritaður vill þakka ágætan fund sem hann átti með umhverfisnefhd Alþingis 
miðvikudaginn 3. maí s.l. Á fimdinum láðist undirrituðum að koma á framfæri 
athugasemdum sem honum hafði verið falið af forystu LSS varðandi 38. grein 
frumvarpsins en þykir þó rétt að koma þeim á framfæri við nefndina þó um síðir sé.

Athugasemdir við 38. grein

Greinin varðar Fræðslusjóð brunamála og styrkveitingar úr sjóðnum. í dag fer stjóm 
Brunamálastofnunar ríkisins með úthlutun úr sjónum og hefur hún leitast við að styrkja 
sérstaklega framhaldsnám við Brunamálaskólann og staðið vörð, um að þetta fjármagn 
skilaði sér til menntunar slökkviliðsmanna ekki síst á landsbyggð. LSS telur að það 
íjármagn sem sjóðurinn hefur til umráða eigi með beinum hætti að tengjast því hvemig 
framhaldsmenntun slökkviliðsmanna er hagað á hverjum tíma og hvemig það nýtist best í 
því samhengi. Á grundvelli þessara sjónarmiða m.a. telur LSS að betur færi á því að 
skólaráð annaðist úthlutun styrkja heldur, en eins og gert er ráð fyrir í núgildandi 
frumvarpi, að Brunamálaráð veiti brunamálastjóra umsögn við úthlutun styrkja. Þá er rétt 
að geta þess að mikil ásókn hefur verið í það litla fé sem verið hefur til úthlutunar s.s. 
aðila úr atvinnulífi og vinnumarkaði t.d. verkfræðistofur og jafnvel byggingafulltrúar. Ef 
uppfylla hefði átt þessar kröfur hefði þetta fé á engan hátt komið í þær þarfir sem fyrir 
hendi eru varðandi mikilvægan stuðning við menntun slökkviliðsmanna, ekki síst á 
landsbyggð. LSS leggur áherslu á að ef gerðar yrðu breytingar á 38. grein í þá veru sem 
lagðar eru hér til leiði það ekki af sér aðrar breytingar á frumvarpinu vegna þessa.

Landssamband slökkviliðs- og sjúkraflutningamanna gerir sér grein fyrir því að erfitt er 
um vik fyrir nefndina að fá athugasemdir svo seint en vonast til að tekið verði á málinu 
með velvilja efitir því sem við verður komið.

f.h. Landssi
Virðingarfyllst

;ds slökkviHðs- og sjijkrafl^tningarnanna

Guðmundur Vignir Óskarsson, formaður

Tjarnargata 10 (2. hæð) • 101 Reykjavík • Sími 562 2962 -Fax 562 2963 -Tölvupóstur lss@simnet.is • gvo@simnet.is • forvarna@simnet.is

mailto:lss@simnet.is
mailto:gvo@simnet.is
mailto:forvarna@simnet.is

