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National Union o f Fire Fighters and EMT-Paramedics

Samgöngunefnd Alþingis komudaeur 30. Y. 2(>Og Reykjavík 29.04 2008 
150 Reykjavík

Efni: Umsögn um mál no. 471. frumvarp til laga um stofnun opinbers hlutafélags um rekstur 
Keflavíkurflugvallar o.fl.

Landssamband slökkviliðs- og sjúkraflutningamanna (LSS) er stéttarfélag í skilningi laga nr. 
94/1986 um kjarasamninga opinberra starfsmanna og hefur innan sinna raða bæði 
slökkviliðsmenn og sjúkraflutningamenn. Skv. lögum LSS gætir það hagsmuna félagsmanna 
sinna bæði varðandi fagleg málefiii sem og kjaraleg málefni.

Það er tvennt sem LSS vill benda á varðandi frumvarpið.

1. 4. gr “Félaginu skal vera heimilt að gera hvers konar samninga við aðra aðila til að 
ná fram tilgangi sínum á sem haekvæmastan hátt.”

2. Skerðing á kjörum slökkviliðsmanna.

1) Næst síðasta setningin í 4. grein gerir Keflavíkurflugvelli ohf. heimilt að mati LSS að 
lækka viðbúnaðarstigið á vellinum. Eins og kemur fram á minnisblaði sem Borgar Valgeirsson 
ritari LSS og formaður Félags Slökkviliðsmanna á Keflavíkurflugvelli, 
skrifaði 4. október 2007 og afhenti samgöngunefnd 23. apríl s.l. þá hefur verið dregið úr 
viðbúnaðarstiginu síðan vamarliðið fór. Fulltrúaráð LSS gerði athugasemd við það 2. nóvember 
2007 með ályktun sem m.a. var send öllum þingmönnum. Þá tilkynnti Flugmálastjórinn á 
Keflavíkurflugvelli að ekki yrði dregið frekar úr viðbúnaðarstiginu. Nú er kominn nýr 
Flugmálastjóri og nýtt frumvarp með heimild í 4. grein til að gera “hverskonar samninga” með 
hagkvæmni í huga.
Við spyrjum: Hvað þýðir þessi setning? Er það vilji alþingis að draga frekar úr 
viðbúnaðarstiginu og taka áhættu varðandi öryggi flugfarþega ef flugslys verður á 
Keflavíkurflugvelli?

Þegar ísland tók við rekstri Keflavíkurflugvallar af vamarliðinu var fækkað slökkviliðsmönnum 
um þrjá á hverri vakt. Úr 15 í 12. í september 2007 var aftur fækkað slökkviliðsmönnum á vakt, 
úr 12 í 10. Þetta þýðir lægra viðbúnaðarstig og minni líkur á björgun úr brennandi flugvél. 
Farþegar eru umkringdir eldsneyti án þess að hafa nokkra vöm fyrir hita eða reyk. Þetta þýðir 
að flugslys á Keflavíkurflugvelli gæti orðið stærsti einstaki mannskaði íslandssögunnar. Ef 
viðbúnaðarstigið verður lækkað frekar, eins og við teljum að grein 4 gefi heimild til, þá þýðir 
það minni og jafnvel engann möguleika slökkviliðsins á að bjarga fólki út úr brennandi flugvél. 
Við teljum að samgöngunefnd verði að gera sér grein fyrir þessu og hafa það tryggt í 
frumvarpinu að það gefi engar heimildir til þess að lækka viðbúnaðarstigið á 
Keflavíkurflugvelli.
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2) Þegar fulltrúar samgönguráðuneytisins kynntu frumvarpið fyrir starfsfólki á 
Keflavíkurflugvelli þann 12. mars s.l. þá kom skýrt fram að ekki yrði um uppsagnir eða

þegar fengið tilkynningu frá Flugmálastjóra (bréf dagsett 08.04.08) um skerðingu á kjörum sem 
eru í starfslýsingu slökkviliðsmannanna og hafa verið í gildi frá 1967.
LSS vekur athygli nefndarinnar á að þessi skerðing er ekki í samræmi við kynningu 
ráðuneytisins.

Efíirfarandi texta má finna á heimasíðu samgönguráðuneytisins:

Rœða Kristjáns L. Möller á fundi starfsmanna Keflavíkurflugvallar vegna boðaðra 
lagabreytinga er varða starfsemi flugvallarins, 12.mars 2008.

“............Eg veit að einhverjir starfsmenn kunna að hafa áhyggjur afþví, þegar blásið er til svona
breytinga, að brevtinsarnar leiði til umróts. uvvsasna os bar iram eftir sötunum. Slíkar 
áhvssiur eru skilianlesar. E s set hins vesar fullvissað vkkur um bað. að bær eru ástœðulausar. 
eins og ég mun relg'a...............”

Fyrir hönd Landssambands slökkviliðs- og sjúkraflutningamarina

skerðingu á kjörum að ræða. Þrátt fyrir það hafa slökkviliðsmenn á Keflavíkurflugvelli nú
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