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Efni: Umsögn um lagafrumvarp um Húsnæðis- og mannvirkjastofnun

Landssamband slökkviliðs- og sjúkraflutningamanna (LSS) hefur móttekið beiðni 
Velferðarnefndar Alþingis um umsögn um ofangreint frumvarp til 
laga, umsagnarbeiðni nr. 319.

Samkvæmt frumvarpinu er gert ráð fyrir að ný Húsnæðis- og mannvirkjastofnun fari 
m.a. með mál er varða brunavarnir, þ.m.t. málefni slökkviliða. LSS leggur áherslu á að 
þessum þætti verði sinnt með fullnægjandi hætti innan nýrrar stofnunar, enda 
mikilvægt öryggismál. Ekki kemur skýrt fram í frumvarpinu eða skýringum við það 
hvort fyrirhugað sé að brunavarnahlutinn verði sjálfstæð rekstrareining innan 
stofnunarinnar. LSS leggur áherslu á að skýr sýn verði mótuð um þessi atriði. LSS vill 
náið samráð við stofnunina, sveitarfélög, rekstraraðila og aðra hlutaðeigandi um 
framboð á fræðslu um brunavarnir og stefnumótun í brunavörnum. Lögð er mikil 
áhersla á að fagráð Brunamálaskólans sé virkt og hagsmunaaðilar hafi beina aðkomu 
að málefnum skólans þ.m.t námskrá. Þá leggur LSS einnig áherslu á að skólanum verði 
tryggðir nægjanlegir fjármunir innan hinnar nýju stofnunar til að tryggja starfsemi hans 
með fullnægjandi hætti.

Í lögum um brunavarnir og reglugerðum settum samkvæmt þeim eru mikilvæg ákvæði 
er snúa að kröfum sem gerðar eru til slökkviliða varðandi búnað, þjálfun 
slökkviliðsmanna, skipulag o.fl. Því er mikilvægt að umgjörð í kringum rekstur 
slökkviliða verði færð í nútímann. Þróun í upplýsingatækni hefur farið mikið fram á 
síðustu áratugum og því er mikilvægt er að efla og samhæfa ákveðna þætti í rekstri 
slökkviliða með því að þróa nýjan rafrænan gagnagrunn sem heldur utan um allar þær 
lögbundnu kröfur sem gerðar til þessa málaflokks s.s. kröfur um reglubundnar 
læknisskoðanir, fjölbreyttar æfingar slökkviliða, menntun og þjálfun, löggildingar, þol- 
og þrekpróf, reykköfunaræfingar, aldur og ástand búnaðar og tækja ofl. Sem stendur 
kallar MVS eftir þessum upplýsingum með reglubundnum hætti en mikilvægt er að 
skráningin sé gerð í rauntíma og upplýsingar séu aðgengilegar þeim sem þurfa á þeim 
að halda. Mannvirkjastofnun hefur gegnt afar mikilvægu eftirlitshlutverki er kemur að 
öllum þessum kröfum. Slökkviliðsmenn og almenningur hafa mikla hagsmuni af því að 
þetta eftirlit sé virkt. LSS leggur því áherslu á að málefni brunavarna fái næga athygli 
innan stofnunarinnar og verði sinnt. Ákveðin hætta er á að þessi málaflokkur týnist í 
stærri stofnun, enda mörg viðfangsefni stofnunarinnar mjög ólík þessu verkefni.

Önnur krafa í lögum um brunavarnir og reglugerðum er sú að sveitarfélögin eiga 
að setja sér brunavarnaáætlanir, en verulega hefur vantað upp á að það sé gert. Þá 
eru einnig í lögum gerðar kröfur vegna starfsemi þjónustuaðila brunavarna, sem gegna 
mikilvægu hlutverki er kemur að brunavörnum mannvirkja og öryggi
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slökkviliðsmanna. Mikilvægt er því að ný stofnun hafi burði til að knýja á um gerð slíkra 
áætlana.

Slökkviliðin standa frammi fyrir auknum verkefnum og nýjum áhættum, s.s. vegna 
aukningar ferðamanna sem kallar á aukið eldvarnareftirlit og aukið viðbragð vegna 
stórbruna, bílslysa, umfangsmeiri gróðurelda og auknar kröfur í reglugerð vegna 
skipulags slökkviliða. Því er mikilvægt að ný stofnun hafi burði til að fylgja eftir nýrri 
reglugerð um starfsemi slökkviliða.

Í fjárlagafrumvarpi ríkisins fyrir árið 2020 er áætlað MVS fái 540M króna af fjárlögum 
til rekstrar en undanfarin ár hefur rekstrarkostnaður stofnunarinnar verið þó nokkuð 
hærri. Áhyggjur LSS eru þær að málaflokkurinn fái ekki það fjármagn og þá athygli sem 
hann þarf til að sinna sínu hlutverki. Málaflokkurinn fluttist yfir til 
Félagsmálaráðuneytisins um síðustu áramót án þess að þekking og fjármagn fylgdi 
með. LSS hefur því áhyggjur að hið sama geti gerst þegar ný stofnun er mynduð.

Tryggingafélögin innheimta sérstakt byggingaröryggisgjald (áður brunavarna- 
gjald), sem fylgir lögbundinni brunatryggingu fasteigna, og skila í ríkissjóð. Þessi 
upphæð er mun hærri en rekstrarframlag núverandi stofnunar. LSS telur mikilvægt 
að þessir fjármunir renni til málefna brunavarna eins og lög kveða á um. Tryggja þarf 
stofnuninni nægjanlegt fjármagn til að hún geti sinnt sínu hlutverki á fullnægjandi hátt, 
þ.m.t. eftirliti með slökkviliðunum, rekstri Brunamálaskólans, forvörnum í 
brunamálum og öryggismálum slökkviliðsmanna. Því er mikilvægt að fjármunir sem 
innheimtir eru í nafni málaflokksins nýtist í framkvæmd.

Með kveðju,

Magnús Smári Smárason, 
Formaður.
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