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Hagkvæmnisathugun.

1. Inngangur:
1.1 Um verkefnið.
Greinargerð þessi fjallar um niðurstöður úttektar á slökkviliðum á
Suðurnesjum

þ.e.

slökkviliði

Brunavarna

Suðurnesja

(BS),

Slökkviliði

Grindavíkur (SG) og Slökkviliði Sandgerðis (SS). Að auki var tekið tillit til
samstarfssamnings slökkviliðanna um gagnkvæma aðstoð og er þar með talin
aðkoma Slökkviliðs Keflavíkurflugvallar.

Markmiðið með úttektinni er að

kanna kosti og galla aukinnar samvinnu þ.e. hvernig auka má útkallsstyrk og
ná fram meiri árangri og hagræðingu í verkþáttum t.d. með aukinni samvinnu,
meiri samnýtingu og samræmingu á mannhaldi, tækjum og búnaði.
Undirritaður, Karl Taylor, hér eftir nefndur ráðgjafi, hefur annast úttektina
samkvæmt bréfi dagsettu 14. janúar undirrituðu af formanni Stjórnar
Brunavarna

Suðurnesja,

Reyni

Sveinssyni

slökkviliðsstjóra

Slökkviliðs

Sandgerðis, og Ásmundi Jónssyni slökkviliðsstjóra Slökkviliðs Grindavíkur.
Úttektin er framkvæmd í kjölfar samþykktar Aðalfundar SSS í október 2002.
Verkefni ráðgjafans er,
„að meta ástandið eins og það og gera tillögur um skilvirkara fyrirkomulag sem
stuðlar að meiri samræmingu og betra þjónustustigi þessara nágranna sveitarfélaga og
að sveitarfélögin rækti þær verkskyldur sem fram koma í nýjum lögum nr. 75/2000 um
brunamál. Að öðru leyti er lögð áhersla á að vandað verði til allrar vinnu og í þeim
efnum leitað til sérfræðinga á ýmsum sviðum, s.s. hvað varða þjónustustig og
lágmarksbúnað til viðbragða í brunum og mengunaróhöppum.“
Verkefnið hófst í apríl 2003 með upplýsingaöflun um slökkviliðin. Ráðgjafi
óskaði eftir ítarlegum upplýsingum frá slökkviliðsstjórum um starfsemi
slökkviliðana m.a. upplýsingar um: verkskyldur, verklagsreglur, þjálfun og
útkallafjölda og fl. Þá átti ráðgjafi fundi með slökkviliðsstjórum slökkviliðana
þar sem þeir kynntu starfsemina og svöruðu spurningum. Þann 12. júlí 2003,
var óskað eftir upplýsingum Sambands Sveitafélaga á Suðurnesjum um
rekstraráætlanir slökkviliðana fyrir árið 2002 og 2003 og tekur skýrslan mið af
þeim gögnum, í megin dráttum.
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1.2 Samantekt á helstu niðurstöðum.
Slökkviliðin á Suðurnesjum eiga langa og farsæla sögu að baki. Fyrstu
aðgerðir í átt að stofnun slökkviliðs í Keflavík voru árið 1913, í kjölfar stórbunar
á einu glæsilegasta húsi á svæðinu. Það var næsti stórbruni, nokkrum árum
síðar, sem ýtti verulega við mönnum, þá var sett reglugerð og stofnað
slökkvilið.

Í tæplega öld hafa slökkviliðin á Suðurnesjum þjónað

Suðurnesjunum. Tilfelli, eins og stórbrunar, ógna samfélaginu öðru hvoru, þá
er mikilvægt að öflugt viðbragð slökkviliðs sem er vel þjálfað í sínum
verkþáttum þ.e. lífsbjörgun, verndun umhverfis og eigna, sé til staðar.
Slökkvilið þarf að búa yfir öflugum og traustum útkallsbúnaði til að takast á
við þær verkskyldur sem þeim eru falin. Hlutverk, markmið og verkferlar
slökkviliða þurfa að vera skýr og ábyrgðin sem fylgir verkþáttunum ekki síður.
Röð mistaka og vanefnda eru oftast orsök stórbruna. Í nútíma þjóðfélagi, þar
sem heilbrigði og velmegun íbúana er í fyrirrúmi, er óásættanlegt að vanrækja
öryggi samfélagsins, mannauður samfélagsins er einn helsti styrkur þess.
Nálgun ráðgjafa á þessu verkefni leiddi í ljós að möguleikar til að hagræða
og jafnframt auka útkallsstyrk slökkviliðanna eru töluverðir.

Eftirfarandi

skýrsla gerir grein fyrir núvarandi ástandi og tillögum að úrbótum.
Kafli 2 fjallar um samantekt upplýsinga um slökkviliðin, þar kemur m.a.
fram að slökkviliðin á Suðurnesjum starfa sem þrjár sjálfstæðar útkallseiningar
sem treysta á samstarf sín á milli á neyðarstundum.
Kafli 3 greinir samanburð slökkviliðanna, fjallað er um umfang og rekstur
þeirra. Þar kemur fram að greinileg rekstrarhagkvæmni stærri eininga t.d. eins
og Brunavarna Suðurnesja, þar sem þjónustusamningar og fjöldi íbúa skapa
rekstrargrundvöll fyrir atvinnuslökkvilið og sólahringsvakt alla daga ársins.
Með sólarhringsvöktum verður viðbragð skjótara og öflugra en er hjá útkalls‐
slökkviliðunum.
Kafli 4 fjallar um helstu ágalla þess fyrirkomulags sem er í dag þ.e. að
sveitarfélögin reki þrjú sjálfstæð slökkvilið.
mannhalds,

útkallsbúnaðar

þeirra

og

Ráðgjafi fjallar um nýtingu

virkni

samstarfssamnings

um

gagnkvæma aðstoð og tillaga að sameiginlegri uppbyggingu á búnaði til að
bregðast við mengunaróhöppum.
Kafli 5 skýrir hugmyndir ráðgjafa að úrbótum t.d. möguleika um
sameiningu slökkviliðanna og möguleika þeirra á gerð þjónustusamninga um
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nánara samstarf.

Lögð er fram hugmynd að nýju skipuriti, þar sem

stöðugildum er líst.

Skipuritið gagnast einnig sem verkþáttaskipurit.

Kostnaðaráætlun sameinaðs slökkviliðs og samanburður við rekstraráætlun
ársins 2003 er framsettur, sem og kostnaðargreining eldvarnareftirlita. Þá er
lögð fram tillaga um stofnun sjóðs fyrir lausafjármuni þ.e. til að tryggja viðhald
og endurnýjun lausafjármuna—útkallsbúnað.
Kafli 6 fjallar um helstu niðurstöður ráðgjafa og tillögur að úrbótum með
það að markmiði að ná fram hagkvæmari rekstrareiningu og jafnframt
skilvirkara þjónustustigi. Fjórar tillögur ráðgjafa eru allar ígrundaðar með það
í huga að bæta núverandi fyrirkomulag þ.e. að bæta þá ágalla sem fram koma í
skýrslunni.
Tillaga 1, gerir ráð fyrir stofnun sameinaðs slökkviliðs á Suðurnesjum, þ.e.
að slökkviliðin þrjú sameinist þannig að útkallssvæðið verði eitt.

Fimm

sveitarfélög myndu því standa saman að einni rekstra‐ og útkalleiningu,
íbúafjöldi bakvið slíka rekstrareiningu er tæplega 17 þúsund íbúar.
Athyglisvert er þó hversu lítið rekstrarhagræði er í mannhaldi samanborið við
tillögu 2, en ljóst er að rekstrarlegt hagræði í búnaðarmálum er umtalsvert.
Tillaga 2, það er skoðun ráðgjafa sameining Slökkviliðs Sandgerðis og
Brunavarna Suðurnesja, sé ótvírætt hagur beggja aðila. Með því fyrirkomulagi
næst mesta hagræðið, útkallsstyrkur og þjónustustigið verður jafnframt mun
betra en nú er, sérstaklega í Sandgerði.
Tillaga 3, fjallar um möguleika á gerð þjónustusamninga um ýmsa
verkþætti og mögulegan kostnað þeim samfara.
Að auki er fjallað um óbreytt ástand slökkviliðanna og nauðsynlegar
úrbætur sem yrðu því samfara.
Ráðgjafi bendir á að greinargerðin er ekki tæmandi, tillögur ráðgjafa mætti
innleiða í áföngum og í samræmi við þróun og uppbyggingu viðkomandi
sveitarfélaga.

Brunamálstofnun ríkisins hefur sett reglur um styrkveitingar

vegna aukins samstarfs eða sameiningu slökkviliða á landinu. Markmið með
styrkveitingunum er að hvetja sveitarfélögin til hagræðis í rekstri slökkviliða,
efla þjónustustigið og rækta jafnframt betur þær verkskyldur sem þeim eru
falin í lögum nr. 75/2000 um brunamál. (sjá nánar í viðauka).
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2. Samantekt um slökkviliðin:
2.1 Verkskyldur og hlutverk.
Á síðustu árum hafa töluverðar breytingar átt sér stað í lagaumhverfi
sveitarfélaga. Auknar verkskyldur hafa verið fluttar frá ríki til sveitarfélaga og
rekstrarkostnaður þeirra því aukist verulega án þess að fjármagn frá ríki hafi
fylgt. Þar má nefna ný lög um Brunavarnir nr. 75 frá 23. maí 2000 sem tóku
gildi 1. janúar 2001. Lögin kveða á um ábyrgðir og skyldur sveitarstjórna á
starfssemi slökkviliða þ.e. eldvarnir, slökkviliðsstörf og viðbrögð við
mengunaróhöppum.

Í lögunum eru breyttar áherslur hvað varðar

forgangsröðun verkefna þ.e. lífsbjörg, umhverfi og eignir. Þá eru tilgreindar í
lögunum

auknar

verkskyldur

á

sveitarfélögin

þ.e.

viðbrögð

við

mengunaróhöppum á landi. Sveitarstjórnum er þó gefin kostur á fela öðrum
slíkar skyldur með gerð þjónustusamninga, en kostnaðurinn er alfarið á
höndum viðkomandi sveitarfélags og því mikilvægt að vinna málaflokkinn á
sem hagkvæmastan hátt. Slökkviliðin skulu starfa samkvæmt lögum þessum
ásamt viðkomandi samþykktum og reglugerðum.
2.2 Brunavarnir Suðurnesja:
Útkallssvæði BS samanstendur af þremur sveitarfélögum: Reykjanesbæ,
Sveitarfélagið Garði og Vatnsleysustrandahreppi.

Viðkomandi bæjar‐ og

sveitastjórnir skipa stjórn sem fer með málefni BS, og fer slökkviliðsstjóri BS
með framkvæmdavaldið. Kostnaðarskipting eignaraðila tekur mið af íbúatölu
hvers sveitarfélags, 1. desember ár hvert. Skrifstofa Sambands Sveitarfélaga á
Suðurnesjum annast bókhald og fjárreiður fyrir BS.
Brunavarnir Suðurnesja er eina atvinnuslökkvilið af þessum þremur
slökkviliðum sem fjallað er um.

Þar starfa samtals 30 starfsmenn, 17 eru

fastráðnir slökkviliðs‐ og sjúkraflutningamenn auk 13 slökkviliðsmanna í
varaliði. Að meðtöldum þremur dagvinnustöðugildum sem tilheyra stjórnun
og eldvarnareftirliti, er 17 slökkviliðs‐ og sjúkraflutningamönnum skipt niður á
fjórar vaktir, 12 klukkustundir hver vakt, allan sólarhringinn, alla daga ársins.
Að auki, til að tryggja lágmarksviðbragð, eru bakvaktir slökkviliðs‐ og
sjúkraflutningamanna utan venjubundins vinnutíma og bakvakt stjórnenda þ.e.
slökkviliðsstjóri og varaslökkviliðsstjóri skipta með sér bakvöktum stjórnenda
alla sólarhringa ársins til að tryggja útkallsstyrk, viðbragð í stjórnun sem og
ákvarðanatöku í sérstökum “afbrigðilegum” tilfellum.
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Á síðustu árum hafa breytingar á þjónustusvæði BS leitt til þess að
starfssvið BS er orðið umfangsmeira en áður. Má þar nefna að nútíma kröfur
þjóðfélagsins kalla á aukið þjónustustig, fólks fjölgun er á Suðurnesjum og
umsvif í tengslum við Flugstöð L.E. hefur aukist umtalsvert. Samhliða því
kallar samfélagið á meiri og betri neyðarþjónustu s.s. meiri og betri búnað til
slökkviliðs‐, mengunar‐ og slysatilfella, aukna menntun og faglegri vinnubrögð
slökkviliðs‐og sjúkraflutningamanna.
Starfsumhverfi og verkskyldur BS eru nokkuð ólíkar þeim hjá nágranna
slökkviliðunum að því leiti að umfram hefðbundnar verkskyldur annast BS
sjúkraflutninga á öllu svæðinu utan Grindavíkur og útkallsþjónustu í samstarfi
við Öryggismiðstöð Íslands þ.e. framkvæmir eftirlit og bregst við hverskyns
boðun frá öryggis‐ og viðvörunarkerfum á Suðurnesjum. Fleiri íbúar eru á
bakvið hvern slökkviliðs‐ og sjúkraflutningamann hjá BS. Fjöldi íbúa ásamt
tekjum vegna þjónustusamninga um sjúkraflutninga og viðvörunarkerfa
skapar rekstrargrundvöll sólarhringsvakta hjá BS og þannig verður viðbragð
BS öflugra en í hinum slökkviliðunum í Sandgerði og Grindavík.
2.2.1 Stjórnskipulag og ábyrgðir.
Eins og fram kemur gögnum um slökkviliðin og viðtölum við stjórnendur
BS, er uppbygging slökkviliðsins s.s. stjórnun, ábyrgðir og verklag nokkuð vel
skilgreint. Skipurit BS síðan í október 1996, skilgreinir ábyrgðir og hlutverk
æðstu stjórnenda og millistjórnenda og miðar við ákveðna stærðareiningu, þ.e.
einn stjórnandi yfir ákveðinni stærðareiningu.
Haldnir eru reglubundnir fundir stjórnenda sem og aðrir starfsmanna‐
fundir til að miðla og skýra stefnu og mál BS. Í samtölum við stjórnendur mátti
skynja

að

upplýsingaflæði

innan

liðsins,

þ.e.

milli

undirmanna

og

millistjórnenda (varðstjóra), mætti bæta.
2.2.2 Þjálfun og símenntun BS.
Vel er tekið á menntunnar og þjálfunarmálum hjá Brunavörnum
Suðurnesja, mikill metnaður fylgir þessum málaflokki. Allir starfsmenn BS eru
sendir

árlega í læknisskoðun og þeir eldri í sérstakt hjartaálags próf.

Starfsmenn BS þeyta starfstengt þrek‐ og styrktarpróf tvisvar á ári.
fastráðnir

starfsmenn

hafa

hlotið

löggildingu

sem

Allir

slökkviliðs‐og

sjúkraflutningamenn. Haldnar er reglubundnar æfingar, árlega er lögð fram
endurskoðuð þjálfunar‐ og símenntunnaráætlun og hún kynnt í upphafi hvers
árs. Gott samstarf er við brunamálaskólann, innlend og erlend slökkvilið og
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þjálfunarstöðvar í Svíþjóð og á hverju ári sækir hluti slökkviliðsmanna BS
námskeið erlendis. Símenntun Brunavarna Suðurnesja byggir á vikulegum og
mánaðarlegum æfingum þar sem áhersla er lögð á bóklega og verklega fræðslu,
árlega eru haldnar a.m.k. 120 klukkustunda skipulagðar æfingar fyrir hvern
einstakling auk annarra sérstakra námskeiða.
Benda má á að BS stendur að uppbyggingu á sérstöku þjálfunarsvæði í
Helguvík þar sem gert er ráð fyrir að æft verði með eld í gámasamstæðum –
sem tekur yfir a.m.k. 85% af verkþáttum slökkviliðs BS.

Að auki hafa

slökkviliðs‐og sjúkraflutningamenn BS tekið virkan þátt í fræðslu og þjálfun
slökkviliðsmanna á landsvísu og m.a. kennt bæði við Brunamálaskóla ríkisins
og Sjúkraflutningaskólann.
2.2.3 Eldvarnareftirlit BS
Ekki verður annað séð en að eldvarnareftirlit Brunavarna Suðurnesja sé í
sérlega góðum farvegi. Starfsemi þess byggir á 12. grein laga nr. 75/2000 um
brunamál, en við skoðun kom í ljós að starfsemin er umfram ákvæði
reglugerðar.

Hvað forvarnir varðar, telja stjórnendur liðins árangurinn

endurspeglast m.a. í því að undanfarin tvö ár hefur staðfestum brunum fækkað
og

fjártjón

vegna

bruna

minkað

frá

fyrri

árum.

Hlutverkaskipti

eldvarnareftirlits eru skýr, en samtals koma þrír starfsmenn BS að
eldvarnareftirlitinu með einum eða öðrum hætti. Menntunarstig þeirra er hátt
og má nefna að Slökkviliðsstjóri BS er tæknimenntaður B.Sc. í Brunatæknifræði
frá Oklahóma háskóla. Verkefni eldvarnareftirlits BS eru flokkuð í tvo megin
þætti þ.e.:
9 Eldvarnareftirlit:
o Skoðanir, úttekt og ráðgjöf er varðar brunahönnun mannvirkja og
flókin slökkvikerfi m.a. öryggiskerfi og vatnsúðunnarkerfi.
o Halda reglubundið eftirlit með mannvirkjum í notkun, gera tillögur
að úrbótum og framfylgja kröfum um úrbætur í brunavörnum.
o Halda skrá um allar skoðanir, sérstök mannvirki þar sem eldsvoði
getur valdið hættu.
9 Fræðsla og Forvarnir:
o Samskipti og samvinna við hönnuði og aðrar opinberar stofnanir um
ýmiss skipulagsmál.
o Leiðbeina almenningi, fyrirtækjum og stofnunum um hvaðeina er
varðar forvarnir í bruna, mengunar‐ og öryggismálum almennt.

6

Hagkvæmnisathugun.

o Reglubundin fræðsla og umsjón verklegra brunaæfinga í skólum,
sjúkra‐ og dagvistunarheimilum og öðrum stofnunum þar sem þess
er talin vera þörf.
2.2.4 Búnaður BS.
Mikil uppbygging og endurskipulagning hefur átt sér stað hvað varðar
slökkviliðsbifreiðar og annan útkallsbúnað BS.

Auk þess að bæta bæði

körfubíl, slökkviliðs‐ og björgunarbíl við útkallsflota BS, þá hefur nánast allur
tækja og forgangsbúnaður verið endurnýjaður og endurskipulagður á síðustu
fjórum árum, þjálfun í meðferð tækja og annars búnaðar er umfangsmikill.
Stjórnendur telja að þessi uppbygging útkallsbúnaðar skili miklu til
samfélagsins þar sem sýnilegt er að mannhald slökkviliðs BS gengur mun
ákveðnara til verka á neyðarstundu. Telja stjórnendur að markviss og ákveðin
framganga slökkviliðsmanna skipti sköpum í neyðartilfellum. Þá er ljóst að
samfélagið öðlast ákveðna sýn á getu og trausti til slökkviliðsins á slíkum
stundum, sem er ekki síður mikilvægt.
Það helsta sem BS er að vanbúnaði er mengunarvarnabúnaður. Ráðgjafi
telur brýnt að stjórnendur BS bregðist betur við í þeim málaflokki, bæði hvað
varðar búnað og þjálfun á mannhaldi.

Ráðgjafi bendir á að hugmyndir,

þekking og reynsla í þessum málaflokk er nú þegar til staðar innan BS, en
henni þarf að miðla.
2.3 Slökkvilið Grindavíkur.
Að sögn slökkviliðsstjóra heyrir Slökkvilið Grindavíkur (SG) beint undir
bæjarstjórn Grindavíkur. Árið 2000 var slökkviliðsstjóri ráðinn í fullt starf til að
sinna slökkviliðinu, eldvarnareftirliti og aðstoða við ýmiss önnur bæjarmál s.s.
vatnsveitu

og

áhaldahús.

Auk

þess

almannavarnanefndar Grindavíkur.

er

Slökkviliðsstjóri

formaður

Verkskyldur SG eru að öðru leiti

hefðbundnar samkvæmt lögum nr. 75/2000 um brunamál.
2.3.1 Stjórnskipulag og ábyrgðir.
Slökkviliðsstjóri er stjórnandi SG, sem samanstendur af útkallsliði sem telur
20 slökkviliðsmenn sem kallaðir eru til starfa sé þeirra þörf.

Auk

slökkviliðsstjóra ganga varaslökkviliðsstjórar bakvaktir og er vakthafandi
slökkviliðsstjóri með fasta viðveruskyldu innan bæjarmarkanna á þeim tímum.
Við boðun slökkviliðs er notast við sérstök boðtæki. Til eru 11 slík boðtæki,

7

Hagkvæmnisathugun.

vakthafandi stjórnendur liðsins útdeila þeim til slökkviliðsmanna til að tryggja
lágmarksfjölda í útkall hverju sinni.
2.3.2 Eldvarnareftirlit SG.
Slökkviliðsstjóri

gegnir

einnig

stöðu

eldvarnareftirlits,

þ.e.

situr

byggingarnefndafundi og hefur umsjón og eftirlit með mannvirkjum á
svæðinu, annast fræðslu og ráðgjöf í brunamálum sem og rýmingaræfingar í
grunnskólanum. Þá er samstarf við aðrar stofnannir bæjarins gott.
Samkvæmt greinargerð slökkviliðsstjóra, er eftirfylgni eldvarnareftirlits
erfiður þáttur í starfinu.
2.3.3 Þjálfun og símenntun.
Að sögn slökkviliðsstjóra er þjálfun slökkviliðsmanna u.m.þ. bil 40
klukkutímar á ári á mann. Umsjón með kennslu er í höndum slökkviliðsstjóra
og hans aðstoðarmanna og eru þjálfaðir flestir þættir slökkvistarfsins, aðalega
bókleg kennsla og vettvangsskoðanir.

Skráning á æfingartímum er ekki

nákvæm en slökkviliðsstjóri bendir á að farið sé vel yfir alla verkþætti þess og
að vandfundið sé betra ástand á hlutastarfandi slökkviliði á Íslandi.
Ráðgjafi bendir á að samkvæmt fylgiskjölum slökkviliðsstjóra SG er engin
æfing sérstaklega skilgreind sem reykköfnunaræfing, en lágmarksfjöldi
æfingastunda samkvæmt reglugerð um reykköfun, til að viðhalda réttindum
slökkviliðsmanna til reykköfunar, eru 25 virkar æfingastundir á ári.
2.3.4 Tæki og búnaður SG.
Tæki og búnaður SG eru komin til ára sinna, þrátt fyrir að viðhaldi þeirra
sé að mestu vel sinnt af slökkviliðsstjóra og tækin í ágætis lagi, þá verður ekki
framhjá því litið að báðir slökkviliðsbílar SG þ.e. aðal útkallsbíll og dælu og
vatnsflutningabíll eru báðir árgerð 1984, orðnir 20 ára gamlir. Þjálfun í meðferð
bifreiða og tækja SG er í höndum slökkviliðsstjóra.
2.4 Slökkvilið Sandgerðis.
Verkskyldur Slökkviliðs Sandgerðis (SS) eru með hefðbundnum hætti þar
sem SS hefur ekki aðrar skyldur umfram þær sem tilteknar eru í lögum nr.
75/2000 um brunamál.

Innan útkallssvæðis SS er Flugstöð LE, en Slökkvilið

Keflavikurflugvallar annast eftirlit og útköll á þeim mannvirkjum og svæðinu
sem eru samfara starfseminni sem þar fer fram, þ.e. innan flugþjónustu
svæðisins.
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2.4.1 Stjórnskipulag og ábyrgðir.
Slökkvilið Sandgerðis hefur á að skipa slökkviliðsstjóra í hlutastarfi sem er
stjórnandi

slökkviliðsins.

SS

telur

samtals

20

manna

útkallsliði.

Slökkviliðsmenn SS starfa ýmist innan bæjarmarkanna eða í nærliggjandi
sveitarfélögum. Ekkert sérstakt stjórnunarkerfi er til staðar og ekkert forskrifað
vinnuferli annað en það að varaslökkviliðsstjóri stjórnar aðgerðum á vettvangi í
fjarveru slökkviliðsstjóra og sé hvorugur þeirra við stjórnar flokksstjóri
bílaflokks aðgerðum.
Neyðarlínan boðar slökkviliðsmenn í útköll um síma eða með sendingu
SMS skilaboðakerfis.
2.4.2 Eldvarnareftirlit SS.
Eldvarnareftirlit SS er áfátt.

Til eru skýrslur um úttektir af flestum

mannvirkjum á svæðinu, úttektir sem fulltrúar Brunamálastofnunnar hafa
framkvæmt að beiðni Slökkviliðsstjóra.

Árleg fræðsla fer fram í skólum í

eldvarnarviku LSS.
2.4.3 Þjálfun og símenntun.
Þjálfun og æfingar eru mjög stopular og lítið skipulag virðist vera í þessum
málaflokk.
Á sumrin eru settar á helgarvaktir í 8 helgar, þrír starfsmenn SS eru á
bakvakt. Þær vaktir eru notaðar til æfinga, aðrar æfingar eru 5‐6 á ári. Engin
skráning og eftirfylgni er til staðar.
Brýnt er að bæta úr þessu þannig að Slökkviliðsmenn SS fái a.m.k. lágmarks
þjálfun í reykköfun og björgun fólks úr bruna.
2.4.4 Tæki og búnaður SS.
Slökkvilið Sandgerðis fjárfesti á árinu 2000 í vel útbúnum slökkviliðsbíl til
slökkviliðsstarfa. Fyrir var önnur dælubifreið af tegundinni Bedford árgerð
1964, sem hefur reynst bæjarfélaginu mjög vel þrátt fyrir háan aldur. Aðrir
bílar eru ekki til staðar, en til stendur að bæta úr því, að sögn slökkviliðsstjóra.
Tekið er til þess að bæta þurfi fjarskipti SS.
Þjálfa verður mannhald með markvissum hætti í notkun búnaðar. Enginn
búnaður er til staðar til að bregðast við mengunaróhöppum og engin þjálfun
eða uppbygging hefur farið fram í þeim málaflokk.
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3. Samanburður slökkviliðanna.
Slökkviliðin á Suðurnesjum starfa samkvæmt lögum og reglugerðum þar
um en búa við misjafnar aðstæður.

Starfsumhverfi þeirra, umfang og

útkallsstyrkur taka að miklu leiti mið af stærð og umfangi viðkomandi
sveitarfélags.

Þakka má slökkviliðsmönnumn sem starfað hafa af mikilli

fórnfýsi, áhuga og dugnaði hversu öflugur útkalsstyrkur er í þessari einingu
sem heild. Þrátt fyrir að laga ramminn og grunnurinn sé sá sami er ekki
óeðlilegt að fullyrða að öflugra viðbragð einkenni stærri sveitarfélög, eins og
t.d. í Reykjanesbæ, þar eru Brunavarnir Suðurnesja skipa atvinnuslökkviliði
sem hefur meiri verkskyldur.

BS er skilvirkara og faglegra í allri

stjórnun/umsýslu, verkþáttum, skipulagi og búnaði til viðbragða við hvers
kyns neyðarboði. Þá hafa Brunavarnir Suðurnesja lagt faglega grunninn að
Neyðarsveit Björgunarsveitar Suðurnesja og Brunavarna Suðurnesja, en sjö
Slökkviliðs‐og sjúkraflutningsmenn BS með sérþekkingu í sjúkraflutningum,
Neyðarflutningsmenntun, skipa sæti sveitarinnar. Að auki eru BS með fulltrúa
í Greiningarsveit Heilbrigðisstofnunnar Suðurnesja.
3.1.1 Íbúafjöldi, slökkvilið og fjöldi útkalla.
Samanburður á íbúafjölda, fjölda slökkviliðsmanna og fjölda útkalla
(staðfestir eldar, mengunaróhöpp og björgunarstörf—án sjúkraflutninga) sínir
greinilega að mun fleiri íbúar eru á bakvið hvern slökkviliðsmann hjá BS.
Sömuleiðis er fjöldi útkalla pr. slökkviliðsmann mestur hjá BS, án þess þó að
telja útköll BS vegna sjúkraflutninga með, en meðaltalsfjöldi sjúkraflutninga
árið 2003 á svæði BS var 1,310 eða 3.6 útköll á dag. Eftirfarandi tafla sínir
ýmsar samanburðarstæðir um umfang slökkviliðana.
Ýmsar stærðir
Fjöldi íbúa á útkallsvæðum (1. des 2002)
Fjöldi stöðugilda slökkviliða:

Slökkvilið
Grindavíkur

Slökkvilið
Sandgerðis

Brunavarnir
Suðurnesja

2,382
20

1,398
20

13,013
30

1
19

0
20

17
13

119

70

434

Fjöldi slökkviliðsm, í fullu starfi
Fjöldi slökkviliðsm. í hlutastarfi

Fjöldi íbúa pr. slökkviliðsmann.

Tafla nr. 1-- Samanburður fjöldi íbúa, stærðir slökkviliða og fjöldi útkalla.
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Fjöldi útkalla slökkviliða árið 2003
Staðfestur eldur í byggingu

28
2

12
2

154
17

Fjöldi sjúkraflutninga

0

0

(1,310)

1.4

0.6

5.1

Fjöldi útkalla pr. slökkviliðsmann.
Tafla nr. 2 -- Fjöldi útkalla slökkviliða.

3.1.2 Rekstrartölur—ýmsar lykilstærðir.
Slökkvilið SS og SG eru mjög samanburðarhæf í mörgum þáttum,
verkskyldur eru þær sömu, bæði slökkviliðin eru mönnuð með hlutastarfandi
slökkviliðsmönnum og starfsmannakostnaður því nokkuð samanburðarhæfur.
Þó bendir ráðgjafi á að slökkviliðsstjóri SG er í fullu starfi og sinnir því starfinu
með öðrum hætti.
Brunavarnir Suðurnesja er mannað bæði atvinnu‐ og hlutastarfandi
slökkviliðsmönnum,

því

verður

starfsmannakostnaður

síður

samanburðarhæfur. Menntunnarstig og hæfni þeirra sem í atvinnuslökkviliði
starfa, þ.e. fastráðnir ásamt afleysingamönnum í útkallsliði BS, er hærri og því
er eðlilegt að kostnaður pr. stöðugildi sé hærri.
Þá verður að benda á að á árinu 2003/2004 lauk þriggja ára átaki í
endurnýjun á öllum slökkviliðsbílum og útkallsbúnaði BS. Kostnaður við þá
endurnýjun var um 55 milljónir.
Rekstur slökkviliðanna er varla samanburðarhæfur þar sem stærðarmunur
og þjónustustig SS, SG og BS er mjög mismunandi. Mannhald, rekstrarform og
framsetning rekstrar‐ og efnahagsreikninga er hver með sínum hætti, má þar
nefna rekstur fasteigna og fjárfestingar er framsettur með misjöfnum hætti.
Til að auðvelda samanburð í lykiltölum eru fjárfestingar BS að upphæð
krónur 9.374.000 frádregnar, enda engar fjárfestingar í fjárhagsáætlun SS og SG
árið 2003. Kostnaður BS að upphæð krónur 1.972.000 til SSS vegna bókhalds og
umsýslu fjármála er meðtalin en hefði verið eðlilegra að frádraga þann fjárlið
þar sem að SS og SG greiða ekki sérstaklega fyrir þessa umsýslu og kostnaður
því ekki sundurgreindur.

Rekstur og viðhaldskostnaður fasteigna er með

mismunandi hætti og því varla samanbruðahæfur, BS greiðir ekki í
húsaleigusjóð eins og SS og SG, hinsvegar eru útgjöld hjá BS vegna viðhalds
fasteigna.
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Upplýsingar eru því gefnar með fyrirvara og hliðsjón af því að rekstrarform
slökkviliðanna er mismunandi og erfitt í samanburði.
Samkvæmt Fjárhagsáætlun

Slökkvilið

Slökkvilið

Brunavarnir

Slökkviliðana árið 2003.

Grindavíkur

Sandgerðis

Suðurnesja

Íbúafjöldi í desember 2002

2,382 íbúar

1,398 íbúar

13,013 íbúar

Rekstrarkostnaður samtals

14,417 þ.kr

5,049 þ.kr

99,537 þ.kr

‐800 þ.kr.

‐264 þ.kr.

‐37,212 þ.kr.

13,617 þ. kr.

4,785 þ.kr.

62,325 þ. kr.

5,717 kr.

3,423 kr.

4,789 kr.

Tekjur slökkviliðanna
Framlag sveitarfélaga, í þús. króna
Kostnaður pr. í búa í krónum

Tafla nr. 3 -- Rekstrarkostnaður, tekjur Slökkviliðanna og framlag Sveitarfélaga.

3.2 Niðurstaða samanburðar.
Í

samanburði

kemur

greinilega

rekstrarþáttum slökkviliðsins.

fram

hagkvæmni

BS

í

flestum

Tekjur BS og samlegðaráhrif sjúkraflutninga

skapa BS rekstragrundvöll fyrir fastar sólarhringsvaktir og tryggja þar með
hærra þjónustustig en er hjá SS og SG. Umsýslan er skipulagðari og skilvirkari,
sjálfstæði

í

þjálfun

og

símenntun

slökkviliðsmanna

BS

er

mikið.

Útkallsbúnaður BS hefur allur verið endurskipulagður og endurnýjaður,
umhirða og viðhald er í góðum farvegi, fyrirfram ákveðið verklag
slökkviliðsmanna BS í fullu starfi tryggir reglulegt eftirlit, viðhald og prófannir
á öllum bílum og útkallsbúnaði BS. Bakvaktir stjórnenda og slökkviliðs‐og
sjúkraflutningamanna BS tryggja lágmarksviðbragð, stjórnun í útköllum og
ákvarðanir í afbrigðilegum tilfellum.
Í samanburði við SG og SS er rekstrarkostnaður BS minni ef tekið er tillit til
þess þjónustustigs sem slökkviliðið veitir samfélaginu. Helst má þakka því að
rekstrareiningin er stærri þ.e. fleiri íbúar eru á bakvið hvern Slökkviliðs‐ og
sjúkraflutningamann. Allt bendir til að fjármagni BS sé vel varið í rekstrinum
þegar ástand búnaðar, menntunnarstig mannhalds og árangur liðsins í heild er
skoðaður.
Í samanburðinum kemur fram að rekstrakostnaður SG er mestur pr. íbúa.
Rekstrarkostnaður Slökkviliðs Sandgerðs

er lægstur pr. íbúa, enda

starfsemin þar í lágmarki.

4. Helstu ágallar núverandi skipulags.
Ljóst er að fimm sveitarfélög hafa byggt upp þrjú sjálfstæð slökkvilið, þrjú
sjálfstæð eldvarnareftirlit. Það fyrirkomulag er ekki hagkvæmt og stuðlar ekki
að því samstarfi sem skilar hagkvæmni og hærra þjónustustigi, þ.e. þeim
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samlegðaráhrifum og því samspili slökkviliðanna í verklagi og uppsetningu á
bílum og búnaði sem nauðsynleg eru til að góður árangur náist. Helstu ágallar
núverandi fyrirkomulags eru:
9 Eldvarnaeftirlit á svæðinu þarf að samræma og efla.
9 Nýting og samtvinnun mannhalds er ábótavant, lítil samvinna er um
samræmingu verklags og þjálfun mannhalds.
9 Engin samvinna er um uppsetningu á bílum og búnaði.
9 Engin samnýting er á slökkviliðsbílum og útkallsbúnaði slökkviliðanna
þrátt fyrir augljóst hagræði, stuttar vegalengdir eru á milli byggðarlaga‐‐
sérstaklega milli Reykjanesbæjar og Sandgerðis.
9 Lítil eða engin samræming er með verkferlum og vinnubrögðum á
brunavettvangi.
9 Lítið er lagt upp með að nýta þá þekkingu og það vinnuafl sem fyrir er á
svæðinu s.s. með gerð samstarfssamninga um þjálfun á mannhaldi, umsjón
eldvarnareftirlits og kaupum á búnaði.
9 Samstarf slökkviliðanna er nánast ekkert nema þegar stórbrunar verða, þá
kemur í ljós þörfin fyrir æfingar, samtvinnun búnaðar og mannhalds.
9 Æfingar til að samræma búnað og efla liðsheildina eru sjaldan haldnar.
4.1 Um búnað slökkviliðanna.
Segja má að samningur slökkviliðanna um gagnkvæma aðstoð tryggi að
lágmarks búnaður sé til staðar til að takast á við stór tilfelli á svæðinu s.s. eins
og stórelda.

Þó er ástand búnaðar slökkviliðanna mjög misjafn, en er þó

einhver á öllum stöðum. Slökkvilið Sandgerðis býr vel að nálægð BS, en vegna
fjarlægðar Grindavíkur þarf Slökkvilið þar lágmarksbúnað til lífsbjörgunar á
staðnum. Búnaður til mengunarvarna er þó ekki til staðar að neinu gagni og í
þeim málaflokki treysta slökkviliðin alfarið á viðbragð frá Slökkviliði
Keflavíkurflugvallar og Slökkvilið Höfuðborgarsvæðisins.

Ekki er ljóst um

framtíð Keflavíkurflugvallar og áhrif þess ástands sem ríkir þar á virkni og
útkallstyrk frá Slökkviliði Keflavíkurflugvallar.
Í heild sinni má segja að slökkviliðin, hafa í þessum málaflokki, komið sér
upp útkallsbúnaði eftir getu og þörf.

Gagnrýna má samstarfssamning

slökkviliðanna um gagnkvæma aðstoð að því leiti að minni slökkviliðin hafa
alfarið treyst á að þau stærri komi með þann búnað sem þarf þegar stóreldar
verða. Þegar gerðir eru samningar, eins og gildandi samningur slökkviliðanna
um gagnkvæma aðstoð, þarf viðkomandi samningur að tryggja hagræði allra
aðila sem að samningnum standa.

Ef slökkviliðin væru ein eining og svæðið

eitt útkallsvæði þá væri nýting og samtvinnun mannhalds, slökkviliðsbíla og
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sértæks búnaðar s.s. vatnsbíl, sér útbúnum björgunarbíl með vökvadrifnum
björgunarklippum og öðrum björgunarbúnaði, búnaður til verðmætaverndar,
búnaður til reykköfunar, körfubíll, mengunarvarnarbúnaður og margt meira
betur nýttur, sveitarfélögunum til hagræðis.
4.2 Sameiginleg uppbygging á búnaði vegna mengunaróhappa.
Ráðgjafi telur brýnt að bæta útkallsbúnað og þjálfun á mannhaldi til
viðbragða við mengunaróhöppum.

Oft er vettvangur mengunaróhapps

frábrugðin öðrum aðgerðarvettvangi slökkviliða t.d. bruna‐ og slysavettvangi
að því leiti að óhappið og vettvangurinn getur verið mög hreyfanlegur t.d. ef
olía fer í yfirborðsvatn eða sjó, eða ef Ammoníak eða Klórgas berst í umhverfið
t.d. undan vindi inná ákveðin svæði, inn í byggingar um loftræstikerfi t.d
spítala og aðrar stofnannir. Uppbygging búnaðar og þjálfun mannhalds er því
kostnaðarsöm og því ættu slökkviliðin að sameinast um þetta verkefni, sjá í
viðauka “Viðbragð við mengunaróhöppum” – listi um viðbúnaðarstig og
kostnað.
Ýmsir möguleikar eru til staðar til að takast á við þennan málaflokk og
mikilvægt að greina þörfina og þann búnað sem nú þegar er til staðar t.d. hjá
höfnum á svæðinu, hjá olíufélögum og hjá nágranna slökkviliðum. Mikilvægt
er að greina viðbragðstíma við að fá utanaðkomandi búnað á staðinn. Kanna
þarf hvort mannhald er tilstaðar, þjálfað til að móttaka, meðhöndla og stýra
slíkum búnaði og aðgerðum á vettvangi. Ekki er líklegt að ná formlegum
samning við Slökkvilið Keflavíkurflugvallar um “tryggt” viðbragð innan fárra
mínútna og því enn brýnna að koma upp búnaði hér á Suðurnesjum.
Ráðgjafi telur samlegðaráhrif augljós og hagræði af því að slökkviliðin á
Suðurnesjum sameinist um kaup og rekstur á mengunarvarnarbúnað, þjálfun á
mannhaldi og ákvörðun um skilgreint viðbúnaðarstig á hverjum stað. Ætla má
að slökkviliðin á Suðurnesjum hafi þrjú viðbúnaðarstig og sameinist um
viðbragð og notkun búnaðar eftir umfangi útkallsins. Rágjafi telur augljóst að
mengunarvarnarbúnaður til að bregðast við öllum stigum viðbúnaðarstigs,
sem og þjálfun mannhalds, verði staðsettur og í umsjón Brunavarna
Suðurnesja, hin Sveitarfélögin myndu síðan nýta sér þann búnað eftir þörfum.
Ráðgjafi telur þó brýnt að staðsetja ákveðin grunn mengunarvarnabúnað hjá
Slökkviliði Grindavíkur og að þjálfa þar mannhald til að takast á við fyrsta og
annað viðbúnaðarstig. Ráðgjafi telur ekki þörf á neinum búnaði í Sandgerði,
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því þjónustusamningur við Brunavarnir Suðurnesja yrði hagkvæmari kostur
fyrir Slökkvilið Sandgerðis.
Eftirfarandi tafla skýrir tillögu ráðgjafa á viðbúnaðarstigi, staðsetning
búnaðar

og

áætlaðan

kostnað,

sjá

nánar

í

viðauka

“Viðbragð

við

mengunaróhöppum” – listi um viðbúnaðarstig og kostnað.

Slökkvilið Grindavíkur

Viðbúnaðar‐
stig
1&2

Brunavarnir Suðurnesja

1, 2 & 3

Slökkvilið / Sveitarfélag

Búnaður
samkv. viðauka

a,b,c,d
a,b,c,d,e og f

Áætl.
kostnaður
1,200,000 kr.
3,800,000 kr.

Tafla nr. 4 ‐‐ Tillaga um viðbúnaðarstig og kostnað sjá nánar í viðauka.

Ýmsir möguleikar eru varðandi uppbyggingu á mengunarvarnarbúnaði.
Má þar nefna samstarf við hafnarstjórnir og olíufélög um búnað vegna
olíumengunnar.

Mögulegur fjárstyrkur frá Brunamálastofnun ríkisins að

upphæð 5 milljónir á næstu þrem árum. Framlag sveitarfélaga gæti verið í
samræmi við höfðatölu. Ráðgjafi bendir þó á að samhliða stórum útköllum er
þörf á sértækum búnaði sem stærri slökkviliðin, eins og Brunavarnir
Suðurnesja, hafa komið sér upp og er framlag þeirra í útköllum á slíkum
búnaði oft vanreiknaður og skekkir oft sanngirni samninga.
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5. Hugmyndir að úrbótum
Líta má á öryggi samfélagsins út frá tveim sjónarmiðum: Annarsvegar
fyrirbyggjandi aðgerðum sem byggja á fræðslu og forvörnum og hinsvegar
þegar óhapp hefur gerst og skaðinn er skeður, þá er mikilvægt að tryggja öflugt
viðbragð til að forða frekara tjóni. Hafa verður að leiðarljósi að tryggja skal á
sem hagkvæmastan hátt að sveitarfélögin uppfylli kröfur reglugerða og veiti
íbúum og þeim sem um svæðið fara lögboðna þjónustu. Mikilvægt er að allir
skulu njóta sömu þjónustu á svæðinu, nálægð og samskipti íbúa og
sveitarstjórna á Suðurnesjum er mikil.
Slökkviliðin kappkosta við að viðhalda sjálfstæði en jafnframt þurfa þau að
halda uppi því öryggi‐ og þjónustustigi sem samfélagið á rétt til og gerir kröfur
um.
Kafli 5 fjallar um möguleika á úrbótum.
5.1 Forvarnir og eldvarnareftirlit.
Rágjafi bendir á að starfsemi eldvarnareftirlita í Sandgerði og Grindavík er
nokkuð áfátt, sérstaklega er brýnt að koma á skipulögðu eldvarnareftirliti í
Sandgerði. Þá hefur komið fram óánægja meðal íbúa sveitarfélagana vegna
ósamræmis í umsögnum og kröfum um úrbætur. Að auki er hætta á að tengsl í
fámennari sveitarfélögum geri það að verkum að erfitt getur verið að beita
þvingunarúrræðum.

Annað gildir um eldvarnareftirlit BS þar sem þrír

starfsmenn BS koma með einum eða öðrum hætti að eldvarnareftirliti á svæði
BS og því aðgangur að þjónustunni auðveldari.

Brýnt er því að samræma

verkferla eldvarnareftirlita og þvingunarúrræða á svæðinu öllu.
5.1.1 Úrbætur í eldvarnaeftirliti.
Ein leið til úrbóta er að sameina rekstur og umsýslu eldvarnareftirlita á
Suðurnesjum, þannig að eitt eldvarnareftirlit starfi á öllu svæðinu. Ekki er
óeðlilegt að SS og SG geri samning við BS þar sem starfsemi þess er nú þegar í
góðum farvegi, gott skipulag og kunnátta er til staðar.
Hjá BS er lögð áhersla á markvissar forvarnir og skipulagt eldvarnareftirlit.
Alls eru tvö stöðugildi í Eldvarnareftirliti BS en þrír starfsmenn BS starfa með
einum eða öðrum hætti að þessum málaflokki. Áætlaður árlegur kostnaður BS
vegna mannhalds í eldvarnareftirliti er um 9,5 milljónir króna, eða um 735
krónur pr. íbúa á ári. Erfitt er að segja til um áætlaðan kostnað SS og SG, enda
starfsemin þar með öðrum hætti.
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Starfsemi eldvarnareftirlits sveitarfélaga byggir á 12. grein laga nr 75/2000.
Eldvarnareftirlit BS vinnur í samstarfi við

byggingafulltrúa, lögreglu,

vinnueftirlit, heilbrigðiseftirlit, nefndir bæjarins m.a. vegna úttekta hjá
dagmæðrum, menntastofnanir vegna almenningsfræðslu og fleiri aðila í því
skyni að efla brunavarnir og öryggismál almennt á starfssvæði BS. Hlutverk
eldvarnareftirlits B.S er að:
a.

b.

c.
d.

e.

Hafa í samvinnu við byggingafulltrúa eftirlit með því að
nýbyggingar fullnægi bruna‐ og öryggisákvæðum laga og reglugerða
um brunavarnir áður en notkun þeirra er heimiluð.
Framkvæma úttekt og stöðuskoðanir á mannvirkjum og gefa
leiðbeinandi tillögur að úrbótum og kröfur um úrbætur á
brunavörnum til að vernda líf, heilsu fólks, umhverfi og eignir.
Leiðbeina fyrirtækjum og stofnunum, eftir atvikum, um hvaðeina er
varðar öryggi, brunavarnir og eldsvoða vegna viðkomandi starfsemi.
Hafa eftirlit með því að eigendur og forráðamenn atvinnuhúsnæðis
sinni skyldum sínum um brunavarnir samkvæmt lögum og
reglugerðum í samræmi við leiðbeiningar sem Brunamálastofnun
gefur út.
Gera skýrslur og halda skrá yfir öll mannvirki og aðra staði þar sem
eldsvoði getur valdið sérstakri hættu á manntjóni eða umtalsverðu
tjóni á umhverfi eða öðrum verðmætum.
5.1.2 Þjónustusamningur um eldvarnareftirlit.

Ráðgjafi telur hagkvæmt að SS og SG geri þjónustusamning við BS um
rekstur og umsýslu forvarna og eldvarnareftirlits.

Samningurinn myndi

tryggja sömu þjónustu á svæðinu öllu, því yrði að áætla að heildarkostnaður
myndi hækka en yrði sá sami og hjá BS, eða um 735 krónur pr. íbúa.
Heildarkostnaður yrði því um 12,5 milljónir króna á ári fyrir allt svæðið.
Hlutur BS yrði sá sami og er í dag eða um 9,5 milljónir króna, hlutur SG yrði
um 1,8 milljón og hlutur SS yrði um 1 milljón króna.
Ekki liggja fyrir upplýsingar um kostnað eldvarnareftirlita hjá SS, en
Slökkviliðsstjóri SG telur að 35% til 40% af starfstíma sínum fari í
Eldvarnareftirlit og væri þá fjárframlag Grindavíkur um 748 krónur pr. íbúa.
Mikilvægt er að færa ábyrgð, stjórnun og umsýslu þessa verkþáttar á eina
hendi.

Áfram mætti nýta starfskrafta slökkviliðsins á staðnum t.d. til að

framkvæma minniháttar úttektir og eftirlit, s.s. stöðuskoðanir og fleira. Aukin
samtvinnun í mannhaldi myndi styrkja stöðu BS þannig að afleysingar,
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veikindi og fjarverur eldvarnareftirlitsmanna væru auðveldari og hagkvæmari
í framkvæmd. Með því fyrirkomulagi er ljóst að samlegðaráhrifin verða meiri.
5.1.3 Helstu kostir við gerð þjónustusamnings.
Ráðgjafi telur að þessi aðferð yrði betri kostur fyrir sveitarfélögin heldur en
að byggja upp þrjú sjálfstæð eldvarnareftirlit. Lagt er til að þrjú stöðugildi anni
Eldvarnareftirliti og forvörnum á öllu svæðinu. Í samning yrðu ákvæði sem
tryggja framkvæmd samningsins s.s. skilgreining á ábyrgð, viðverutíma
forvarnafulltrúa, framkvæmd og útlistun verkefna á hverjum stað.

Helstu

kostir yrðu:
9 Framkvæmd eldvarnareftirlits og forvarnir yrðu eins á öllu svæðinu.
9 Skipulagðar skoðanir, eftirfylgni og skráning yrði skýrari, samræmdari og
aðgengilegri fyrir alla.
9 Þvingunarúrræði yrðu samræmd og skýr—sömu verkferlar á svæðinu öllu.
9 Ekki hætta á venslatengslum í smærri samfélögum.
9 Byggingafulltrúar og aðrir á starfssvæðinu hefðu ávallt beinan aðgang að
tæknimenntuðum starfsmanni sem t.d. gæti yfirfarið og gefið umsögn um
stærri og flóknari mannvirki sem byggja á forskriftar‐ og markmiðs‐
brunahönnun og flóknum slökkvikerfum.
Í ljósi breyttra verkefna
Brunamálastofnunnar
ríkisins
gæti
þetta
fyrirkomulag
sparað
tæknideildum bæjarfélagana umtalsverða vinnu og fjárhæðir í yfirferð
teikninga.
9 Umsýsla s.s. mannhald, rekstur bifreiða skilar auknum samlegaðaráhrifum
og hagkvæmni.
9 Rekstur skrifstofu s.s. tölvubúnaður, skýrslugerðarforrit—samnýtist.
9 Almenn tölvuvinnsla, skýrslugerðir og bréfaskriftir verður án efa
samræmdari og faglegri.
9 Eftirfylgni verður hagkvæmari í framkvæmd og skýrari.
9 Fræðsla og forvarnarstarf í grunnskólum yrði samræmd.
9 Ráðgjöf til fyrirtækja og annarra stofnanna yrði samræmd.
9 Rýmingaræfingar í umsjón forvarnardeildar, s.s. í öllum grunnskólum,
leikskólum og stofnum, yrðu framkvæmdar a.m.k. árlega.
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5.1.4 Kostnaðargreining eldvarnareftirlita á Suðurnesjum.
Eftirfarandi tafla sýnir áætlun um rekstrarkostnað mannhalds í eftirliti.
Gerður er samanburður á núgildandi fyrirkomulagi og breyttu skipulagi þar
sem gerður hefur verið samningur við BS um rekstur og umsýslu þessa
verkþáttar.

Rekstrarkostnaður núgildandi skipulags er áætlaður út frá

upplýsingum slökkviliðsstjóranna.
Kostnaðarsamanburður
Eldvarnareftirlita á Suðurnesjum
Kostn. áætlun núverandi reksturs
Áætlaður kostnaður pr. íbúa
Þjónustusamn. um eldvarnareftirlit.
Áætlaður kostn. pr. íbúa

Slökkvilið
Grindavík
1,8 m.kr.
748 kr.
1,7 m.kr

Slökkviliðs
Sandgerðis
óverulegur
óverulegur
1,0 m.kr

Brunavarnir
Suðurnesja
9,5 m.kr.
735 kr.
9,5 m.kr.

735 kr.

735 kr.

735 kr.

Tafla nr. 5 -- Samanbruður kostnaðar mannhalds í eldvarnareftirliti.

Ef

gerður

verður

samningur

við

BS

um

rekstur

og

umsýslu

eldvarnareftirlits er miðað við samræmda þjónustu á svæðinu öllu eins og
kostur er. Kostnaður pr. íbúa vegna eldvarnareftirlits og forvarna yrði sá sami
á svæðinu öllu. Eðlilega verður því kostnaðaraukning hjá Sandgerðisbæ, enda
er brýnt að koma á skipulögðu eldvarnareftirliti og forvarnarstarfi á í
Sandgerði.
5.2 Slökkviliðin, verkskyldur og umfang.
Áætla má að aldrei fyrr hafi manntjón, umhverfis‐ og eignatjón kostað
þjóðfélagið í heild sinni jafn mikið og nú.

Kröfur um útkallstyrk, fagleg

vinnubrögð og viðbrögð við mengunaróhöppum hafa aukist. Allur sértækur
búnaður og þess háttar lausnir eru kostnaðarsamar, má þar nefna búnað og
þjálfun mannahalds til viðbragða við mengunaróhöppum.

Samanber

greinargerð frá slökkviliðsstjórum eru verkskyldur SS og SG nánast þær sömu,
að auki annast slökkvilið BS sjúkraflutninga samkvæmt þjónustusamning við
Heilbrigðis‐ og tryggingamálaráðuneyti á öllu svæðinu, utan Grindavíkur. BS
rekur útkallseiningu í

vaktgæslu sem hefur það hlutverk að bregðast við

boðun frá öryggiskerfum, samkvæmt samstarfssamning við Öryggismiðstöð
Íslands. Samlegðaráhrif þessara samninga eru ótvíræð og styrkja útkallsstyrk
og starfsemi BS til muna.
5.2.1 Hugmyndir að úrbótum.
Samtals

fjöldi

stöðugilda

slökkviliðanna

er

70,

þar

af

eru
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slökkviliðsstjóri Grindavíkur í fullu starfi þar.

Þrátt fyrir ágæti og

samstarfssamning slökkviliðanna, er staðreyndin sú að töluverður mismunur
er á umsýslu með mannhaldi, tækjum og búnaði þeirra, margt má betur fara til
að auka virðisaukann pr. stöðugildi.
5.2.2 Mannhald og stjórnun.
Skortur á skipulagi, stjórnun og nánara samstarfi eru helstu ástæður þess að
það fyrirkomulag sem ríkir í dag meðal slökkviliðanna er ekki að virka sem
skyldi. Minni slökkviliðin eru greinilega óhagstæðari rekstrareining og draga
sig frekar í hlé þegar til útgjalda kemur.

Fyrirséð er að töluverð

kostnaðaraukning er framundan hjá þeim vegna brýnna þarfa á endurnýjun á
slökkviliðsbílum og útkallsbúnaði, aukinni þjálfun á mannhaldi og skilvirkari
forvörnum.
Hinsvegar er athyglisvert að þrjú sveitarfélög þ.e. Sveitarfélagið Garður,
Reykjanesbær og Vatnsleysustrandarhreppur standa saman að rekstri
Brunavarna Suðurnesja og er rekstrarkostnaður BS pr. íbúa lægri en hjá hinum
sveitarfélögunum

þegar

tekið

er

tillit

til

eignastöðu

útkallsbúnaðar.

Athyglisvert er að þjónustustig BS er áberandi hærra, slökkvilið BS er vel búið
útkallsbúnaði, mannhald er velþjálfað, þá er eldvarnareftirlit BS vel skipulagt
og í ágætis farvegi.
Ráðgjafi bendir á þann möguleika að mannhald Slökkviliðanna allra verði
sameinað undir eina stjórn.

Nýtt skipulag verði gert þar sem ábyrgð og

hlutverkaskipti eru skýr. Grindavík og Sandgerði halda sínum útkallshópum
og slökkviliðsstjórum en umsýslan verði undir stjórn Slökkviliðsstjóra BS.
Stjórn Brunavarna Suðurnesja verði endurskipulögð með fulltrúum allra
sveitarfélaga.

Við breytt skipulag slökkviliðanna opnast möguleikar á

úrbótum. Helstu úrbætur yrðu á eftirfarandi þáttum:
9 Ein stjórnun eykur samspil og samnýtingu á öllum slökkviliðsbílum og
útkallsbúnaði slökkviliðanna sem skilar augljósu hagræði í rekstri.
9 Endurgert viðbragðsskipulag leiðir til betri nýtingu á mannhaldi og betri
árangur verður í útköllum. “Virkja þá sem eru virkir, allsstaðar.”
9 Hagkvæmari rekstrareining, því fleiri íbúar eru á bak við hvert stöðugildi.
9 Samræmd þjálfun og umsýsla skapar samræmd vinnubrögð og verkferla.
Samræmt þjónustustig á svæðinu öllu.
9 Öflugra samstarf slökkviliðanna—liðsheild skilar
meiri árangri og
virðisauka til samfélagsins, sérstaklega þegar stórbrunar verða.
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9 Samspil slökkviliðanna/bæjarfélagana í allri uppbyggingu og ráðstöfun á
bílum og útkallsbúnaði—hverjum nýtist hvað?
5.2.2.1 Nýtt skipurit.
Tillögur Ráðgjafa er varðar umsýslu og mannhald slökkviliðanna byggir á
framsetningu á eftirfarandi skipuriti með það að heildarmarkmiði að skýra og
samræma hlutverk, ábyrgðir og þjónustustig slökkviliðanna, þannig að
stafsemi slökkviliðanna verið bæði hagkvæmari og skilvirkar en nú er. Bent er
á að skipuritið getur einnig gangast slökkviliðunum sem verkþáttaskipurit t.d.
ef einungis yrði gerður þjónustusamningur við BS um umsýslu á ákveðnum
verkþáttum s.s. eldvarnareftirliti og umsýslu á mannhaldi.

Mynd nr. 1- Skipurit Sameinaðs Slökkviliðs Suðurnesja (Sl.S.).

Eins og skipuritið gefur til kynna, þykir rétt að setja nýja yfirskrift
“Slökkvilið Suðurnesja” (Sl.S) á breytt hlutverk og endurskipulagt slökkvilið
fyrir Suðurnesin.
Ný Stjórn Slökkviliðs Suðurnesja (Sl.S.)
Mikilvægt er að Stjórn Sl.S. skipi fulltrúum frá öllum eignaraðilum. Megin
tilgangur og verkefni Stjórnar er að gæta hagsmuna og fara með ábyrgð í
fjármálum.

Stjórn Sl.S. er einnig stefnumarkandi og fylgist með að
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sveitarfélögin uppfylli lagaskyldur sveitarfélaga og að mannhald slökkviliðs og
tækjabúnaðar þess sé útbúin til að uppfylla skyldur gagnvart samfélaginu. Í
auknu samstarfi slökkviliðanna er eðlilegt að fjármál Sl.S. verið að öllu leiti, eða
að hluta til, innan Sambands Sveitarfélaga á Suðurnesjum (SSS). Skrifstofa SSS
myndi annast fjármál, s.s. umsýslu greiðsluflæðis, bókhald og launakeyrslu
fyrir hið nýja Sl.S.
Slökkviliðsstjóri.
Slökkviliðsstjóri Sl.S. er framkvæmdastjóri og ábyrgur gagnvart stjórn Sl.S.
Í lögum um brunavarnir er slökkviliðsstjóra falin mikil völd hvað varðar öryggi
fólks, umhverfi og eignir.

Starfsvettvangurinn er oft sérstakur og breytilegur,

sérstaklega bruna‐ og slysavettvangur, þar þarf mjög agað fyrirkomulag í
stjórnun þannig verður starfsemin oft forskrifuð. Slökkviliðsstjórar eru því
gjarnan valdamiklir og ráðríkir í sínum stofnunum og þurfa sjálfstæði bæði til
að móta starfið og stýra starfseminni, þeir þurfa ekki síður að miðla og útdeila
verkefnum.

Reynslan undanfarin ár af samstafssamningum er, eins og fram

hefur komið, góð þegar stórbrunar eru. Þó kemur fram að æfingar og samspil
stjórnenda vantar til að ná fram betri árangri og hagkvæmni.
Því leggur ráðgjafi til í skipuritinu að Slökkviliðsstjóri starfi að allri
skipulagningu

og

framgangi

Slökkviliðs

Suðurnesja

með

nánustu

meðstjórnendum þ.e., stjórn Sl.S, vara‐ og aðstoðarslökkviliðsstjóra og
varðstjórum.
Varaslökkviliðsstjóri.
Varaslökkviliðsstjóri er yfirmaður forvarnar‐ og fræðsludeildar og jafnframt
staðgengill Slökkviliðsstjóra, stendur bakvaktir og viðheldur góðri tengingu við
starfsemi

varðliðs.

Tveir

forvarnarfulltrúar

starfa

undir

stjórn

Varaslökkviliðsstjóra sem í samstarfi við Slökkviliðsstjóra skipuleggur
forvarnarstarf og eftirlit á öllu svæðinu. Forvarnarfulltrúar þurfa að hafa jafna
grunnþekkingu á öllu starfssvæðinu og vinna hlutlaust í öllu forvarnarstafi.
Aðstoðarslökkviliðsstjórar.
Aðstoðarslökkviliðsstjórar, Sandgerði og Grindavík, taka að fullu þátt og
eru virkir í stjórnun Sl.S. Mikilvægt er að þeir verði aðalfulltrúar sinna 10
manna útkallshópa og tenging við sveitarfélögin í Sandgerði og Grindavík.
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Nánar um nýtingu, samlegðaráhrif mannhalds og búnaðar á svæðinu.
Allt mannhald slökkviliðsins þarf að hafa jafna grunnþekkingu og getu í
þeim hlutverkum sem þeim eru ætluð. Ljóst er að atvinnuslökkviliðsmenn í
fullu starfi eru með hærra menntunarstig og hafa öðlast mun meiri
starfsreynslu en hlutastarfandi slökkviliðsmenn sem starfa í útkallsliði. Því er
mikilvægt

að

mynda

atvinnuslökkviliðsmanna

sterka
og

tengingu

skilgreina

milli

hlutverk,

hlutastarfandi‐
ábyrgðir

og

og

skyldur

stöðugilda. Megin uppbygging atvinnuslökkviliðs yrði í Reykjanesbæ, í aðal
þéttbýliskjarna svæðisins og í nálægð við Flugstöð LE og Heilbrigðisstofnun
Suðurnesja, enda er Reykjanesbær landfræðilega miðsvæðis.
Vegna fjarlægðar við Grindavík þarf að vera útkallseining í Grindavík.
Helstu verkefnin eru fyrstu viðbrögð með áherslu á lífsbjörgun í öllum
tilfellum. Möguleikar á samspili og samlegðaráhrifum búnaðar og mannhalds
eru miklir þar sem útkallstími viðbragðsaðila frá Reykjanesbæ til Grindavíkur
eru innan við 20 mínútur, þ.e. viðbótarafl til að styrkja fyrsta viðbragð. Þess
má geta að aðeins voru tveir staðfestir eldar í mannvirkjum í Grindavík árið
2003.

Útkallshópur í Grindavík getur að auki annast útköll vegna

verðmætabjörgunar s.s. dælinga og fyrstu aðgerða í viðbrögðum við
mengunaróhöppum, þau útköll útheimta oftar minni fjölda af mannskap.
Í Sandgerði er útkallstími frá Reykjanesbæ til Sandgerðis a.m.k. helmingi
styttri en til Grindavíkur, eða um 9 mínútur. Þess vegna skapast sá möguleiki
að fyrsta viðbragð s.s. lífsbjörgun í Sandgerði verði frá Reykjanesbæ og
stuðningur komi samtímis frá 10 manna útkallshóp í Sandgerði.
Varðstjórar.
Hlutverk varðstjóra hvað mannhald varðar er að sjá svo um að
slökkviliðsmenn séu virkir þ.e. hafi þekkingu og getu til að vinna þá vinnu sem
þeim er falin af öryggi og fagmennsku. Bakvaktir stjórnenda tryggja stuðning
við störf og ákvarðanir varðstjóra og gefa ráðlegginar og stuðning í sérstökum
afbrigðilegum tilfellum.
Það reynist vel hjá BS að samræma mannhald BS þannig að hlutastarfandi
slökkviliðsmönnum er skipt á fjórar vaktir fastaliðs. Varðlið BS myndar þannig
fjóra

sjálfstæða

hópa

sem

skipa

bæði

atvinnuslökkviliðsmönnum með varðstjóra í forsvari.
tenging og samspil mannhalds í aðal‐ og útkallsliði.
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5.2.2.2 Kostnaðarsamanburður mannhalds.
Nýtt skipurit Sl.S gerir ráð fyrir fækkun heildarfjölda slökkviliðsmanna á
svæðinu um 25, eða úr 70 í 45 slökkviliðsmenn. Gert er ráð fyrir að fækkunin
snerti einungis hlutastarfandi slökkviliðsmenn þ.e. í útkallsliði BS, SG og SS.
Skipting mannhalds verði því eftirfarandi: Hjá Brunavörnum Suðurnesja verði
fækkað um fimm hlutastarfandi slökkviliðsmenn, úr 13 í 8 hlutastarfandi
slökkviliðsmenn. Í Sandgerði verði fækkað úr 20 í 10 og í Grindvík verði
fækkað úr 20 í 10 hlutastarfandi slökkviliðsmenn. Æskilegt er að fækkunin fari
fram með þeim hætti að leitað verði leiða til að virkja þá sem eru nú þegar
virkir í starfi, hafa búsetu í viðkomandi sveitarfélagi og jafnvel hafi vinnu
innan sveitarfélagsins.

Fækkunin mætti taka gildi í áföngum, miðað við

aðstæður, aldur og áhuga slökkviliðsmanna. Eftirfarandi tafla geri grein fyrir
kostnaðarskiptingu á breyttu fyrirkomulagi.
Slökkvilið
Grindavík

Slökkvilið
Sandgerðis

4,752,204 kr

3,035,705 kr.

3,882,000 kr.

Samtals kostn. pr hlutast. slm

250,116 kr.

151,785 kr.

298,317 kr.

Kostnaðaráætl., breytt fyrirk.

2,718,180 kr

2,718,180 kr

2,386,536 kr.

7,822,896 kr.

Ótvírætt er að aukið hagræði felst í breyttu fyrirkomulagi................

3,847,104 kr.

Kostnaður hlutastarfandi
slökkviliðsmanna
Samkv. áætlun ársins 2003

Brunavarnir
Suðurnesja

Samtals.
11,670,000 kr.

Tafla nr. 6 -- Samanburður kostnaðar við breytt fyrirkomulag.

Þegar gerður er samanburður á kostnaði vegna mannhalds hlutastarfandi
slökkviliðsmanna ársins 2003 og áætlaðs kostnaðar vegna þeirra í breyttu
fyrirkomulagi, koma í ljós möguleikar á hagræði sem nemur tæpum fjórum
milljónum króna á ári. Þá er einungis tekið mið af fækkun hlutastarfandi
slökkviliðsmanna og að virkja þá sem eru virkir. Þannig að hagræðið í auknu
samspili hlutastarfandi slökkviliðsmanna er augljóst, auk þeirra kosta sem áður
hafa verið nefndir s.s aukin skilvirkni einingarinnar sem ein heild í stað þriggja
áður. Í þessum samanburði er miðað við að stöðugildi og laun slökkviliðsstjóra
í Grindavík verði óbreytt.
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5.3 Tillögur um lausafjármuni‐‐útkallsbúnað.
Ljóst er að fram til þessa hafa slökkviliðin unnið ötullega og að metnaði við
að koma sér upp og viðhalda fullkomnum útkallsbúnaði til að standast þær
kröfur og uppfylla það þjónustustig sem til er ætlast af þeim. Margt mætti þó
betur fara með aukinni samræmingu og samtvinnun slökkviliðsbíla og
útkallsbúnaðar.
5.3.1 Stofnun fjárfestingasjóð lausafjármuna.
Eignastaða lausafjármuna slökkviliðanna er mjög misjöfn og sama má segja
um ástand og aldur útkallsbúnaðar.

Ráðgjafi leggur til að sveitarfélögin:

Sandgerði, Grindavík og Brunavarnir Suðurnesja (Reykjanesbær, Vogar og Garður,)
líti á svæðið sem eitt útkallssvæði og stofni með sér fjárfestingasjóð
lausafjármuna, þ.e. ákveði sameiginlegan eignarstofn um útkallsbúnað fyrir
svæðið. Hugmyndin er að öll sveitarfélögin leggi inn í þann sjóð allan þann
útkallsbúnað sem nú er til staðar á matsverði.

Mikilvægt er fyrir hvert

sveitarfélag að fá hlutlausan aðila til að meta verðgildi búnaðarins. Þannig skal
tryggja hlutleysi og forðast ágreining við verðmætamat lausafjármuna sem nú
er til staðar í slökkviliðunum. Nauðsynlegt er að fastmóta reglur um greiðslur
inn í sjóðinn. Ákveða þarf afskriftarreglur um lausafjármuni/útkallsbúnað og
árlegt fjárframlag sveitarfélaga til að viðhalda og endurbæta þann búnað sem
þar er ákveðin. Markmiðið er að nýta þann útkallsbúnað sem fyrir er, betur og
með hagkvæmari hætti en nú er gert.

Stofnun sjóðsins jafnar framlag

sveitarfélaganna í búnaðarkaupum, þannig að allir íbúar sveitafélaganna njóti
sömu eignarstöðu og borgi sömu krónutölu.
5.3.2 Staðsetning búnaðar á svæðinu.
Þarfagreining ráðgjafa miðar við að allur búnaður slökkviliðanna verði
samræmdur og sniðin að útkallssvæðinu sem heild. Þannig verður nýting
búnaðarins gagnlegust í öllum tilfellum á svæðinu. Að auki, s.s. í sérstökum
tilfellum vegna viðhaldsvinnu og bilanna slökkviliðsbíla og búnaðar, þá opnast
sá möguleiki að bílar verði færðir til á milli byggðarlaga eftir þörfum. Mikið
hagræði er því að sameinast um kaup og rekstur til að samnýta sérútbúin tæki
og slökkviliðsbíla s.s. körfubíla, vatnsbíla (tankbíla) og annan sértækan búnað
t.d. loftbanka, reykköfunartæki, mengunarvarnarbúnað og fleira þess háttar.
Útkallsbúnaður slökkviliða er sértækur og dýr í innkaupum og viðhaldi.
Ráðgjafi

telur

brýnt

að

bæta

útkallsbúnað
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mengunaróhöppum. Sú uppbygging er kostnaðarsöm og því ættu slökkviliðin
að sameinast um uppbyggingu og samnýtingu á slíkum búnaði (sjá í viðauka.).
Eftirfarandi tafla gefur hugmynd um þá miklu fjárfestingu og stofnverð á
sértækum búnaði þ.e. þeim útkallsbúnaði sem nú þegar er til staðar á svæðinu
og ætti að samtvinnast öllum byggðarlögum mun betur en nú er.

Einn

körfubíll er til staðar hjá BS og gæti sá bíll annað öllu svæðinu.

Þrír

vatnsflutningabílar eru til staðar á svæðinu, reynslan undanfarna áratugi sýnir
að einn myndi anna öllu svæðinu. Það sama má segja um nýtingu á loftbanka,
búnað til viðbragða við mengunaróhöppum, ýmiss fjarskiptabúnaður og margt
fleira í búnaðarmálum slökkviliðanna.
Sértækur búnaður, ástand

Árgerð /
aldur
Körfubíll, 22 metra hæð, keyptur notaður, 1983

áætlað
núvirði.
5,5 m.kr.

Áætlað
stofnverði
30 m.kr.

Eig.
B.S.

4,5 m.kr.

22 m.kr

B.S.

500 þ.kr.

18 m.kr

S.S.

1,5 m.kr.

18 m.kr

S.G.

21 árs

ástand nokkuð gott, þarfnast viðhalds.

Tankbíll, 15 tonn vatnsforði, m/dælu— 1992
12 ára

ný uppgerður, ástand gott.

Tankbíll, 13 tonn vatnsforði keyptur 1981
notaður frá BS‐‐ónýtur tankur.

23 ára

Vatnsbíll, 7 tonn vatnsforði

1984

m/dælu‐‐ekki vitað um ástand.

20 ára

Loftbanki, fyrir reykkafara

2001

1,5 m.kr.

2,5 m.kr

B.S.

15 Reykköfunartæki m/fjarsk.

2001

4,0 m.kr.

4,5 m.kr

B.S.

Mengunarvarna búnaður

gamalt

500 þ.kr.

3 m.kr.

S.G./B.S

Samtals áætlað verðgildi

18 m.kr.

100 m.kr.

Tafla nr. 7 -- Áætlun kostnaðar ýmissa lausafjármuna sem samnýtist öllum slökkviliðunum.

Aukið hagræði fengist með sameiginlegum fjárfestingasjóð

um

rekstrarfyrirkomulag þ.e. viðhald, endurnýjun og rekstri slökkviliðsbíla,
búnaðar‐ og húsnæði slökkviliðsstöðva, sem hýsir búnaðinn og fleira því
tengdu. Athyglisvert er að slíkur búnaður er inniliggjandi og nýtist eingöngu
til slökkviliðs‐ og björgunarstarfa. Búnaðurinn þarf því að vera til staðar hjá
slökkviliðum þrátt fyrir að notkun hans sé óveruleg.
Ráðgjafi gerir ráð fyrir að uppbygging sértæks búnaðar slökkviliðanna verði
að

mestu

staðsettur

í

Reykjanesbæ,

í

þéttbýliskjarnanum,

þar

sem

atvinnuslökkvilið BS er núþegar staðsett og viðbragð þaðan er betur tryggt,
enda er rekstrargrundvöllur atvinnuslökkviliðs í smærri sveitarfélögum ekki til
staðar.
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Ráðgjafi gerir ráð fyrir því að í Grindavík þurfi að vera útkallsbúnaður og
ákveðin útkallseining til staðar, sem fái stuðning á síðari stigum útkallsins frá
Reykjanesbæ.

Sá búnaður sem yrði til staðar þar, væri vel útbúinn

slökkviliðsbíll ásamt sérútbúnum búnaði til fyrstu aðgerða við hverskyns vá
með

áherslu

á

lífsbjargandi

aðgerðir

sem

og

fyrstu

aðgerðir

í

mengunaróhöppum og verðmætabjörgun. Samtímis útkalli í Grindavík yrði
sent viðbótarafl frá Reykjanesbæ, í samræmi við þörf hverju sinni.
Ráðgjafi telur litla þörf fyrir sjálfstæða útkallseiningu slökkviliðs staðsetta í
Sandgerði, enda er útkalsstími BS til Sandgerðis innan öryggismarka. Mesta
rekstrarlega hagræðið á svæðinu felst í aukinni samvinnu SS og BS, þá væri
Sandgerði aðnjótandi sömu þjónustu og t.d. Garðurinn, enda verði
rekstrarkostnaður sá sami og er í nágranna byggðarlögum. Vegna sérstöðu
Sandgerðis er varðar núverandi stöðu mannhalds, búnaðar og aðstöðu, mætti
skoða lágmarks útkallseiningu þ.e. mannhald sem hefði aðsetur og atvinnu í
Sandgerði. Aðstaða þeirra yrði áfram í slökkviliðsstöðinni í Sandgerði, ásamt
þeim lágmarksbúnaði sem þar yrði ákveðinn af stjórn sameinaðs Slökkviliðs
Suðurnesja.
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6. Niðurstöður, tillögur ráðgjafa.
Samanburður á rekstri þessara þriggja slökkviliða gefur til kynna að smæð
byggðarlaganna, þ.e. fáir íbúar pr. slökkvilið, gerir rekstur þeirra erfiðan.
Búnaður og mannhald hjá hverju slökkviliði er í misjöfnu ástandi og hefur ekki
gagnast svæðinu í heild sem skildi. Hver eining byggir á lágmarks búnaði og
hefur verið byggð upp sem sjálfstæð eining þannig að hún þjóni fyrst og fremst
sínu sveitarfélagi. Bæta þarf við sértækan búnaði s.s. mengunarvarnabúnað,
froðubúnað, hitamyndavélar og fleira til að auðvelda og efla björgunar‐ og
slökkvistarf. Slökkviliðin eru að jafnaði inniliggjandi útkallseining sem býður
eftir að óhapp gerist, áætluð notkun búnaðar þessara slökkviliða er innan við
100 klukkustundir á ári. Því er ljóst að ein samræmd útkallseining, í stað
þriggja, myndi gagnast svæðinu mun betur og rekstrarkostnaður þeirra
einingar þ.e. endurnýjun, viðhald og hýsing, yrði í samræmi mun hagkvæmari.
Reynslan segir að líkur á tveim stórbrunum samtímis á Suðurnesjum er
hverfandi.

Slíkt

ástand

hefur

ekki

enn

gerst,

jafnvel

ekki

á

höfuðborgarsvæðinu. Margt mælir því með endurskipulagningu og auknu
samstarfi, jafnvel sameiningu slökkviliðanna á Suðurnesjum. Skoðun ráðgjafa
leiðir í ljós að auka má verulega styrk einingarinnar og jafnframt ná fram
hagræði í rekstri með því að líta á svæðið sem eitt útkallssvæði, skilgreina
betur ábyrgðir, innleiða markvissari stjórnun og betri stýringu á mannhaldi,
tækjum og búnaði.

6.1 Tillaga nr. 1 ‐‐ Sameinað Slökkvilið Suðurnesja.
Aðal tillaga ráðgjafa fjallar um að sveitarfélögin á Suðurnesjum sameinist
um rekstur á einu slökkviliði “Slökkviliði Suðurnesja” sem þjóni Suðurnesja
svæðinu öllu. Lagt er til að hið nýja slökkvilið starfi samkvæmt skipuriti í kafla
5,2.

Töluverð breyting yrði þessu samfara, má þar helst nefna aukin

útkallsstyrk

og

hagræði

sem

felst

í

meiri

samnýtingu

mannhalds,

slökkvibifreiða og útkallsbúnaðar. Útkallsferli Slökkviliðsins yrði í raun það
sama og í dag þ.e. þegar brunaútkall verður í jaðarbyggðum, yrði samtímis
kallað út viðbótarafl frá Reykjansbæ.

Tökum dæmi um brunaútkall í

Grindavík, samtímis er kallað út í Grindavík og í Reykjanesbæ, áætlað er að
a.m.k. 8 mínútur líði þar til fyrstu aðgerðir útkallshóps í Grindavík hefjast,
viðbótarafl frá Reykjanesbæ kemur um 10 mínútum síðar.
ásættanlegur útkallstími.

Staðan í

Þetta telst

dag er svipuð, viðbótarafl við fyrsta
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viðbragði kemur á síðari stigum útkallsins. Mikilvægt er að styrkja samstarf
allra útkallseininga og hafa verkferla vel útlistaða.
Eftirfarandi tafla byggir á áætlaðri útkomu í fjárhagsáætlun Slökkviliðanna
árið 2003, gerður er samanburður við rekstraráætlun sameinaðs Slökkvilið
Suðurnesja (sjá nánar í fylgiskjali í viðauka.)
Rekstraráætlun sameinaðs Slökkviliðs
Suðurnesja (Sl.S.)

Tekjur v/sjúkraflutninga

Áætl.
árið 2003
‐37,4 m.kr

Nýtt
Sl.S.
‐39 m.kr.

Mism.
1,5 m.kr.

Tekjur v/dælinga og fleira

‐1,3 m.kr.

‐1,3 m.kr.

0

Laun og starfsmannakostnaður, fastráðnir

81 m.kr.

81 m.kr

0

11,6 m.kr

7,8 m.kr.

3,8 m.kr.

26,7 m.kr

24,8 m.kr.

2 m.kr.

Rekstrakostnaður án fjárfestinga samtals

120 m.kr

114 m.kr.

7,2 m.kr

Fjárframlög sveitarfélaga, án fjárfestinga

‐81,5 m.kr.

‐74 m.kr.

4,831 kr.

4,388 kr.

10,6

14 m.kr

Framlög sveitarf.

92 m.kr

88 m,kr.

7,2 m.kr.

Kostnaður pr. íbúa (16,793 íbúar á svæðinu)

5,478 kr.

5,240 kr.

430 kr.

(Að meðtöldum slökkviliðsstjóra í Grindavík )

Laun og starfsmannakostn. Hlutastarfandi
(Allir hlutastarfandi slökkviliðsmenn BS, SS og SG)
Annar rekstrarkostnaður slökkviliðanna

Kostnaður pr. íbúa.
Fjárf. árl. framlag v/lausafjárm. í sjóð (sbr. 5,3,1)

443 kr.

Tafla nr. 8 -- Áætlun um rekstrarkostnað sameinaðs Slökkvilið Suðurnesja.

Eins

og

fram

kemur

í

útreikningum

er

mesta

hagræðið

í

endurskipulagningu með umsýslu mannhalds, enda er starfsmannakostnaður
yfir 85% af rekstrarkostnaði slökkviliða.

Gert er ráð fyrir fækkun í

hlutastarfandi hópunum, að samtals fjöldi stöðugilda fækki úr 70 í 45
slökkviliðsmenn. Rekstrareiningin verður hagkvæmari því fleiri íbúar standa á
bakvið reksturinn þ.e. útkallsbúnað, mannhald og annan rekstur.
Staða Slökkviliðsstjóra í Grindavík myndi breytast eins og lagt er til í
skipuritinu, auk þess að vera aðstoðarslökkviliðsstjóri fyrir Grindavík, myndi
hann starfa sem forvarnarfulltrúi á öllu svæðinu. Þannig myndi þekking hans
og reynsla í Grindavík nýtast heildinni.
Við sameiningu slökkviliðanna telur ráðgjafi mikið hagræði felast í stofnun
sjóðs um lausafjármuni, eins og útlistað er í kafla 5,3. Með því fyrirkomulagi er
hægt að samnýta búnað mun betur en nú er gert. Ef búnaður er færður á milli
staða, verður ekki eins mikil þörf á endurnýjun og nú liggur fyrir t.d. í
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Grindavík.

Þar þarf að gera stórátak í endurnýjun útkallsbúnaðar

Slökkviliðsins, slíkt átak kostar Grindavík tugi milljóna.
6.2 Tillaga nr. 2 ‐‐ Sameina Slökkvilið BS og Slökkvilið Sandgerðis.
Annar möguleiki er að sameina Slökkvilið Sandgerðis og Brunavarnir
Suðurnesja.

Þetta fyrirkomulag gefur mesta hagræðið og jafnframt mesta

útkallsstyrkinn. Þar sem fjarlægð milli Sandgerðis og Reykjanesbæjar er stutt,
veður útkallstíminn innan þeirra öryggismarka og því mjög ásættanlegur. Þess
vegna getur ein útkallseining annað sameinuðu útkallssvæði BS og SS.
Eldvarnareftirlit BS er nú þegar virkt og gæti því aukið við sig svæði
Sandgerðis með litlum tilkostnaði. Gott fræðslu og forvarnarstarf er undirstaða
árangurs í brunamálum.
Eftirfarandi tafla skýrir kostnaðarsamanburð sameiningar BS og SS, þ.e.
breytt rekstrarfyrirkomulag. Til að gera kostnaðinn samanburðarhæfan eru
ekki meðtalin árleg fjárframlög BS, að upphæð krónur 10,6 millj. til að viðhalda
útkallsbúnaði. Rekstur Vaktþjónustu BS er ekki meðtalin.
Samkvæmt Fjárhagsáætlun

Slökkvilið

Brunavarnir

Sameinað

Slökkviliðana árið 2003.

Sandgerðis

Suðurnesja

Slökkvilið

Íbúafjöldi í desember 2002

1,398 íbúar

13,013 íbúar

14,411 íbúar

Rekstrarkostnaður samtals

5,049 þ.kr

99,537.kr

100 m.kr.

Tekjur slökkviliðanna

‐264 þ.kr.

‐37,035 þ.kr.

‐37,5 m.kr.

‐4,785 þ.kr.

‐62,502 þ. kr.

‐62,5 m.kr.

3,423 kr.

4,803 kr.

4,336 kr.

Framlag sveitarfélaga, í þús. króna
Kostnaður pr. í búa í krónum

Tafla nr. 9 -- Áætlun um rekstrarkostnað sameinaðs slökkviliðs BS og SS.

Hagræðið í sameiningunni felst í því að fella kostnað reksturs Slökkviliðs
Sandgerðis

inn

í

rekstur

Brunavarna

Suðurnesja,

og

jafna

þannig

rekstrarkostnað þeirra. Samanber skipuriti, (sjá Mynd nr. 1 í kafla 5,2) er möguleiki
að staðsetja útkallsbúnað og hafa t.d. 8 hlutastarfandi slökkviliðsmenn sem
útkallshóp í Sandgerði, þ.e. fækka hlutastarfandi slökkviliðsmönnum bæði hjá
BS og SS, hagræðið byggir á því að reka eina rekstrareiningu af sömu
stærðargráðu og BS er í dag. Þannig má halda sama þjónustustigi á svæðinu,
lækka og jafna kostnað slökkviliðanna pr. íbúa.

Með þessu fyrirkomulagi

fengist öflugri útkallseining sem tryggir gott viðbragð í Sandgerði og á svæðinu
öllu.
Athyglisvert er að bera saman kostnað pr. íbúa í tillögu eitt og tillögu tvö
þ.e. sameinað slökkvilið á öllu svæðinu og sameining BS og SS, hagræði í
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rekstri er ekki eins mikið pr. íbúa þrátt fyrir að fleiri íbúar standi á bakvið
rekstrareininguna. Slökkviliðið verður hinsvegar mun öflugri eining.
6.3 Tillaga nr. 3, Aukin samvinna með gerð þjónustusamninga.
Tillaga ráðgjafa um gerð þjónustusamninga um rekstur og umsýslu
forvarna og eldvarnareftirlits er jafnframt góður möguleiki, sjá kafla 5,1. Til að
tryggja sömu þjónustu á svæðinu öllu, telur ráðgjafi hagkvæmast að SS og SG
geri þjónustusamning við BS.

Ráðgjafi telur mikilvægt að færa alla umsýslu

eldvarnareftirlits á eina hendi, þó geta sveitarfélögin haldið sínu forræði yfir
málaflokknum. Sennilega myndu sveitarfélögin í Sandgerði og í Grindavík
þurfa að greiða BS umsamda upphæð pr. íbúa miðað við þá þjónustu sem um
semst. Lagt er til í kafla 5,1,4 að kostnaður yrði sá sami á öllu svæðinu, eða um
735 krónur pr. íbúa. Hlutur BS yrði sá sami og er í dag eða um 9,5 milljónir
króna, hlutur SG yrði um 1,8 milljón og hlutur SS yrði um 1 milljón.
Með slíkum samning er ekki um hagræði að ræða.
breyta

þeim

stöðugildum

sem

fyrir

eru.

Þó er sá möguleiki að
Samkvæmt

umsögn

Slökkviliðsstjórans í Grindavík er starfshlutfall hans í eldvarnareftirliti um 35%.
Ráðgjafi hefur ekki upplýsingar um starfshlutfall Slökkviliðsstjórans í
Sandgerði, enda er forvarnarstarf þar mjög ábótavant.
Möguleiki er að gera samskonar samninga um aðra verkþætti t.d. þjálfun á
mannhaldi, uppbyggingu á sértækum búnaði og myndi þá kostnaðurinn
alfarið mótast af innihaldi viðkomandi samnings.
6.4 Óbreytt ástand.
Þá er líka sá möguleika að hafa óbreytt ástand og vinna betur úr þeim
ágöllum sem eru í núverandi skipulagi og kynntir í kafla 4. Ljóst er þó að
minni sveitarfélögin njóta góðs af samstarfssamningnum um gagnkvæma
aðstoð. Í stórbrunum undanfarin ár hafa slökkviliðin öll komið saman til að
yfirbuga þá vá sem ógnar samfélaginu.

Í slíkum útköllum kemur mesti

útkallstyrkur frá stærri slökkviliðunum þ.e. Brunavörnum Suðurnesja og
Slökkviliði Keflavíkurflugvallar.

Ráðgjafa er því ljóst að ekki eru öll

aðildarsveitarfélögin að njóta þess sama í samningum, því geta slökkviliðanna,
þ.e. hæfni mannhalds og útkallsbúnaður, er mjög misjafn. Þá má kannski segja
að samningurinn sé að því leiti kostnaðarsamur og ósanngjarn í þeim skilningi.
Við óbreytt ástand stendur eftir að bæta þarf eldvarnareftirlit í Sandgerði og
í Grindavík. Kaupa þarf nauðsynlegan viðbragðsbúnaði til að bregðast við
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mengunaróhöppum.

Þá þarf að efla og auka þjálfun hlutastarfandi

slökkviliðsmanna, sérstaklega í Sandgerði.

Endurnýja þarf útkallsbúnað í

Slökkviliði Grindavíkur, benda má á að grunnverð á slökkviliðsbíl er um 20
m.kr., því má gera ráð fyrir að sú endurnýjun verði kostnaðarsöm fyrir
bæjarfélagið.
Verulegt hagræði fylgdi því ef Slökkviliðin öll nýttu betur þann búnað sem
fyrir er og sameinuðust um kaup og uppbyggingu á mengunarvarnarbúnaði,
eins og fram hefur komið.
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Um Brunavarnir Suðurnesja
Samantekt vegna hagkvæmnisathugunar
Efnisyfirlit:
Starfsemi, Útkallssvæðið og Mannhald.

1

Rekstraraðilar BS.

1

Útkallssvæði BS

1

Hlutverk og verkefnaskyldur BS.

1

Starfsvettvangur BS.

3

Starfsmenn B.S.

4

Vaktafyrirkomulag

4

Almennt um ráðningu:

5

Starfsvið skipulag og stjórnun

5

Stjórnunarkerfi:

6

Stjórnskipulag og ábyrgðir

6

Samskipti og fundir

7

Æfinga og Þjálfunarmál BS.

7

Símenntun og þjálfun

8

Sérstök námskeið

8

Fyrirkomulag um þjálfun B.S. 2003.

11

Bílar og Búnaður

12

Starfsemi Eldvarnareftirlits BS.

13

Nánari lýsing á starfsemi Eldvarnareftirlits BS.

13

Viðauki:
•
•
•
•
•
•

Samþykkt um Brunavarnir Suðurnesja.
Samningur um sjúkraflutninga.
Lög um brunavarnir nr. 75/2000.
Reglugerð um Brunamálaskólann, réttindi og skyldur slökkviliðsmanna.
Samningur um gagnkvæma aðstoð slökkviliða á Suðurnesjum
Listi yfir búnað og tæki, verðmætamat og afskriftir.
Tekið saman af Sigmundi Eyþórssyni slökkviliðsstjóra BS.
Keflavík, maí 2003.

Starfsemi, Útkallssvæðið og Mannhald.
Rekstraraðilar BS.
Brunavarnir Suðurnesja eru reknar af

þremur sveitarfélögum:

Reykjanesbæ, Gerðahreppi og Vatnsleysustrandarhreppi. Viðkomandi bæjar‐
og sveitarstjórnir skipa stjórn Brunavarna Suðurnesja, sem er skipuð einum
frá Gerðahreppi, einum frá Vatnsleysustrandarhreppi og þremur frá
Reykjanesbæ.
Slökkviliðsstjóri er framkvæmdarstjóri BS í umboði Stjórnar, sem fer
með málefni BS og er ábyrg gagnvart eignaraðilum m.a. hvað varðar rekstur.
Útkallssvæði BS
Starfssvæði Brunavarna Suðurnesja nær frá Hvassahrauni, n.t.t. sunnan
Virkishóla um öll Suðurnes að Reykjanestá utan Grindavíkur, um Seltjörn,
Sandgerði og varnarsvæði á Suðurnesjum.
Samstarfssamningur og náin samvinna er við
Slökkvilið

Grindavíkur,

Keflavíkurflugvallar

og

Slökkvilið
Slökkvilið

Miðneshrepps, en Slökkvilið Grindavíkur og
Miðneshrepps eru útkallsslökkvilið.

Mynd1, útkallssvæði BS.

Hlutverk og verkefnaskyldur BS.
Í lögum nr. 75 frá 23. maí 2000, um Brunavarnir, er kveðið á um ábyrgð
og skyldur sveitarstjórna á starfssemi slökkviliða.
lögum þessum og viðkomandi

BS starfar samkvæmt

samþykktum og reglugerðum.

Helstu

verkefnaskyldur BS eru:
•

Brunavarnir þ.e. slökkviliðsstörf og eldvarnareftirlit n.t.t
venjubundið

eldvarnareftirlit

með

byggingum

á

öllum

byggingarstigum, ráðgjöf, fræðsla og forvarnir fyrir almenning.

1

•

BS sér um sjúkraflutningaþjónustu í samræmi við samning,
dags. 1990, milli BS og Heilbrigðis‐ og tryggingamála‐
ráðuneytisins um rekstur sjúkraflutninga, sjá viðauka. Undir
sjúkraflutninga falla almennir sjúkraflutningar, neyðarflutningar
og öll slysa‐ og bráðaþjónusta.

•

Alþjóðaflugvöllur er á svæði BS, sem í raun kallar á sérstaka
verkferla og sértæka sjúkraflutningaþjónustu.

•

Björgunar og klippuvinna vegna umferðaróhappa og slysa.

•

Viðbrögð við mengunaróhöppum á landi og óformlegt samstarf
um viðbragð við mengunaróhöpp í höfnum og strandlengjum á
svæðinu.

•

Viðbrögð við vatnslekum, dælingum og öðru sambærilegu
þegar þörf krefur.

•

Samningur er milli slökkviliða á Suðurnesjum um gagnkvæma
aðstoð samkvæmt þörf hverju sinni og að mati slökkviliðsstjóra.

•

Samstarf við önnur björgunarlið eins og þörf

krefur hverju

sinni; má þar sérstaklega nefna samstarf við Björgunarsveitina
Suðurnes um stofnun Neyðarsveitar BS á árinu 2001. Megin
tilgangur með stofnun sveitarinnar er að koma upp búnaði og
öflugu mannhaldi til að bregðast við hópslysum, til dæmis
rútuslysi á Reykjanesbraut, flugslysi eða öðru álíka sem krefst
aukins búnaðar og sérþekkingar í bráðhjálp.
•

Þá er hlutverk BS mikilvægt í allskyns óhöppum og
náttúruhamförum, þegar almannavarnarástand ríkir.

•

Umsjón og rekstur Vaktmiðstöðvar BS. Um er að ræða vöktun á
öryggiskerfum,

þ.e.

bruna‐,

þjófa‐

og

neyðarhnöppum.

Vaktmiðstöð BS er rekin sem sjálfstæð eining innan BS með
aðskyldan fjárhag.
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Starfsvettvangur BS.
Samkvæmt upplýsingum Hagstofu var í desember 2002, tæplega 17 þús.
íbúar á Suðurnesjum, sjá mynd 2. Þar af voru 13.013 íbúar í umdæmi BS þ.e. í
Reykjanesbæ, Garði og Vogum Vatnsleysuströnd. Fjöldi íbúa í Grindavík og
Sandgerði var samtals 3.780. Áætlaður fjöldi íbúðarhúsnæðis á svæði BS er
u.þ.b. 4.500. Að auki eru margvísleg iðnaðarhúsnæði af misjöfnum stærðum,
en þó ber mest á iðnaðarhúsnæði fyrir smærri iðnað svo sem verkstæði af
ýmsum toga, sem og fiskvinnslu‐ og fiskverkunarhúsum af ýmsum stærðum.
Alþjóðaflugvöllur er á Suðurnesjum og var fjöldi farþega árið 2002 um 1,5
milljónir.

Miklir þungaflutningar eru um svæðið og í tengslum við

flugvöllinn. Suðurnes er mikill ferðamannastaður og má þar nefna að fjöldi
gesta baðhúss Bláalónsins árið 2002 var rúmlega 350 þús.
Eftirfarandi sýnir

skiptingu

íbúa

á

þjónustusvæðinu

og

lengstu

vegalengdir frá slökkviliðsstöð BS.

Staður

Íbúafjöldi 2002

Lengsta vegalengd.

Flugstöð L.E., Alþjóðafl.

1.456.0000 farþegar

2.5 km.

Reykjanesbær

10.914 íbúar

6 km.

Sandgerði, Miðneshr.

1.398 íbúar

9 km.

Hvalsnes um Sandgerði.

strjálbýli

15 km.

Reykjanestá um Hafnir

strjálbýli / Iðnaður

21 km.

Garður, Gerðarhr.

1.237 íbúar

10 km.

Grindavík

2.382 íbúar

24 km.

Vogar, Vatnsleysustr.hr.

862 íbúar

18 km.

Hvassahr., Straumsvík

Strjálbýli

/

Sumar 28 km.

bústaðir
Samantekt:
Alls á svæði BS

13.013 íbúar

28 km.

Alls Grindav. og Sandg.

3.780 Íbúar

24 km.

Samtals fjöldi á Suðurn.

16.793

28 km.

Mynd 2, íbúafjöldi og lengsta vegalengd frá slökkviliðsstöð BS.
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Starfsmenn B.S.
Slökkvilið BS er skipað bæði atvinnu og hlutastarfandi slökkviliðs‐og
sjúkraflutningamönnum. Samtals eru 30 stöðugildi innan BS, þar af eru 17
slökkviliðs‐og sjúkraflutningamenn í fastaliði og 13 slökkviliðsmenn
hlutastarfandi í varaliði B.S.

Mynd 3, skipurit BS.

Til þess að fastalið og varalið séu sem best undir það búin að takast á við
þau verkefni sem þeim eru ætluð, er tenging og verkþættir varaliðs gerð skýr
með það að markmiði að aðkoma varaliðs sé sem best og hagkvæmust, sjá
mynd 3. Eins og fram kemur á skipuriti er slökkviliðsmönnum varaliðs skipt
upp á fjórar vaktir og þannig mynduð eining (vinnuhópur) þar sem
varðstjórum er falin ákveðin ábyrgð.
Vaktafyrirkomulag
Fjórar vaktir skipta með sér sólarhringsvakt, 12 tíma hver.

Þrír

slökkviliðs‐ og sjúkra‐flutningamenn eru á vakt 24 tíma alla daga ársins. Að
auki er einn á bakvakt utan venjubundins vinnutíma um nætur, helgar og á
frídögum til að tryggja skjót viðbrögð ef annað útkall (samtímaútkall) verður.
Slökkviliðsstjóri og varaslökkviliðstjóri skipta með sér bakvöktum
stjórnenda alla daga ársins til að tryggja viðbrögð í stjórnun og ákvarðanatöku
í afbrigðilegum tilfellum sem upp kunna að koma.
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Slökkvilið

BS

annast

alla

sjúkraflutninga

á

Suðurnesjum,

utan

Grindavíkur. Til þess eru þrír vel útbúnir sjúkrabílar í eigu Rauða Kross
Íslands staðsettir hjá Brunavörnum Suðurnesja.

Slökkviliði B.S. er falinn

umsjón þeirra og rekstur mannhalds, samkvæmt áðurnefndum samningi.
Almennt um ráðningu:
Ráðning slökkviliðsmanna í slökkvilið BS byggir á ákvæðum 8. greinar
Reglugerðar “um Brunamálaskólann, réttindi og skyldur slökkviliðsmanna”,
að auki skal umsækjandi leggja fram sakarvottorð.
Ráðningarferli BS byggir á að uppfylla inntökuskilyrði BS.
hefst í varaliði með því að ljúka 80 kennslustunda fornámi.

Starfsferill
Að loknum

reynslutíma, geta slökkviliðsmenn varaliðs sótt um afleysingar í fastaliði og
fengið þá tilskylda menntun sbr. reglugerð.
BS gerir kröfur til slökkviliðs‐og sjúkraflutingamanna BS um gott
líkamlegt ásigkomulag og er það ein af daglegum skyldum vaktarinnar að
fara í 60 mínútna líkamsrækt í umsjón líkamsræktarstöðvar Perlunnar. Allir
starfsmenn BS þreyta þol‐ og styrktarpróf tvisvar á ári, í samræmi við reglur
BS þar um.
Árlega fara slökkviliðsmenn BS í læknisskoðun og á fimm ára fresti er gerð
mun ítarlegri skoðun þar sem tekin eru blóð og þvagsýni í rannsókn, ásamt
röntgenmyndum. Allir starfsmenn BS fá mótefni við lifrabólgu og fleiri
hugsanlega

starfstengdum

smitsjúkdómum,

samkvæmt

ráðleggingum

trúnaðarlæknis.
Okkar leiðarljós er fyrirhyggja með því að búast við því versta og þjálfa
viðbrögð við ýmsum tilfellum.

Þannig má þjóna íbúum sem og öðrum

skjólstæðingum í þeim neyðarköllum af fyrirhyggju og hagkvæmni. Til að
árangur náist verður BS að starfa sem liðsheild og í takt við tímann, viðhalda
þróun og auka fagmennsku og öryggi í starfsumhverfinu.
Starfsvið skipulag og stjórnun
Nýtt skipurit BS tók gildi þann 1. október 1996, sjá mynd 3.

Helstu

breytingarnar snúa að stjórnendum liðsins með það að markmiði að efla
skipulag og skilvirkni starfseminnar.
Mikil samvinna er í ýmsum verkþáttum æðsta stjórnstigs, þ.e. milli
Slökkviliðsstjóra og Varaslökkviliðsstjóra BS, þó eru verkaskipti skýr.
Slökkviliðsstjóri og varaslökkviliðsstjóri vinna nú dagvinnu og skipta með sér
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bakvöktum.

Verksvið slökkviliðsstjóra felst aðalega í stefnumótun og

skipulagsvinnu, umsjón með mannhaldi og framkvæmdastjórnun, daglegur
rekstur Slökkviliðs‐ og Vaktþjónustu.

Varaslökkviliðsstjóri er yfirmaður

eldvarnareftirlits og fer með stefnumótun og skipulagningu á verkefnum
eldvarnareftirlits þe. allar skoðanir, fræðslu og forvarnarstörf.
Ráðið var í tvö ný stöðuheiti, stöðu aðalvarðstjóra og þjálfunarstjóra, sem
þó eru ekki aukin stöðugildi heldur er meiri ábyrgð skilgreind á stöður sem
fyrir voru.

Má þar nefna að einn úr hópi varðstjóra var ráðinn í stöðu

aðalvarðstjóra og einn úr hópi undirmanna í stöðu þjálfunarstjóra, sjá mynd 3.
Aðalvarðstjóri er staðgengill varaslökkviliðsstjóra en annars gegnir hann
stöðu almenns varðstjóra.
Þjálfunarstjóri er ráðinn tímabundið úr hópi undirmanna og vinnur hann
í samráði við slökkviliðsstjóra að þjálfun liðsins. Þjálfunarstjóri er einnig
afleysingavarðstjóri þ.e. í sérstökum forföllum s.s. lengri veikindaforföllum
eða orlofi varðstjóra. Staðan er m.a. hugsuð sem undirbúningur, þjálfun og
reynslutími í stjórnunarstöðu þ.e. stöðu varðstjóra. Brunavarnir Suðurnesja er
fyrsta íslenska slökkviliðið sem skilgreinir slíka stöðu í skipurit, þ.e.
þjálfunarstjóra.
Síðan 1996, hafa þrír þjálfunarstjórar gengt þessari stöðu. Ljóst er að með
nýju skipuriti hefur BS hefur náð fram betra skipulagi og meiri skilvirkni á
flestum verkþáttum, sem lýsir sér í auknum árangri og meiri hagkvæmni.
Væntum við þess að staða þjálfunarstjóra auki enn frekar gæði þjálfunar og
æfingar verði markvissari og skilvirkari. Þess má geta að önnur slökkvilið
hafa áhuga á þessu fyrirkomulagi.

Stjórnunarkerfi:
Stjórnskipulag og ábyrgðir
Eins og fram kemur í skipuriti er ábyrgð og verkskyldur nokkuð
forskrifaðar og skýrar. Byggt er á amerísku stjórnkerfi sem kallast Incident
Command System, eða ICS. Kerfið skilgreinir nokkuð nákvæmlega ábyrgð og
hlutverk stjórnenda. Þar er m.a. tekið fram að æskileg stærðareining sé 1:5,
eða einn yfir fimm, og eins og sést á skipuriti BS, er Slökkviliðsstjóri með
fimm stjórneiningar undir, þ.e. eldvarnareftirlit og fjórar vaktir/hópa undir
stjórn varðstjóra. Varðstjórar eru með fimm undirmenn þe. 2 slökkviliðs‐og
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sjúkraflutningamenn og 3 slökkviliðsmenn úr varaliði. Þetta stjórnskipulag
hefur stækkunarmöguleika og hefur reynst BS vel.
Samskipti og fundir
Eins og áður segir eru verkferli og dagleg störf starfsmanna BS nokkuð
forskrifuð.

Hver vikudagur hefur forskrifaðar verkskyldur og í upphafi

hverrar vaktasyrpu er farið yfir hvaða sérverk liggja fyrir.

Á hverjum

vaktaskiptum eru verkstöðufundir með fráfarandi varðstjóra, komandi
varðstjóra, eldvarnareftirliti og slökkviliðsstjóra. Þar kemur fram ástand á
bílum og búnaði, sérstök útköll, verkstaða á verkefnum sem unnið hefur verið
að og hvað er framundan. Að auki er rætt um sérstök málefni s.s. boð frá
öryggiskerfum og afbrigðileg útköll.
Varðstjórafundir eru tvennskonar formlegir og óformlegir og haldnir á
þriggja vikna fresti. Formlegir eru með boðaðri dagskrá og fundargerð birt á
upplýsingatöflu í varðstofu og yfirfarinn með undirmönnum. Óformlegir
fundir varðstjóra hafa það að markmiði að þjappa mönnum samann, spjalla
um eitt og annað sem betur mætti fara til að samræma og létta á því sem
hugsanlega liggur á mönnum.
Í lok stórbruna eða stóraðgerða eru haldnir fundir til að fara yfir það sem
vel var gert og það sem miður var í verkferlunum.

Mikilvægt er að

slökkviliðsmenn fái skýringar á ákvörðunum stjórnenda og séu sáttir við
aðgerðir á vettvangi—niðurstöðuna. Þá er sérstakur gaumur gefin þeim sem
lenda í erfiðum sjúkraflutningum og farið í ákveðið ferli ef þurfa þykir.
Starfsmannafundir

eru

haldnir

þegar

þörf

þykir

og

að

ósk

trúnaðarmanns, þó aldrei sjaldnar en tvisvar sinnum á ári.

Æfinga og Þjálfunarmál BS.
Þjálfun er einn af verkþáttum viðbragðsaðila sem stöðugt verður að vera í
þróun, nýbreytni er því mjög mikilvæg. Markmið með þjálfunaráætlun B.S.
er að viðhalda og auka menntun og hæfni slökkviliðsins til að takast á við
verkskyldur og óvæntar uppákomur. Undanfarin ár hefur BS unnið stórátak
í uppbygginu á þessu sviði; eins og áður hefur komið fram, er þessi
verkþáttur sérstakur í nýju skipuriti BS.
Þjálfun er mjög umfangsmikið verksvið hjá BS. Þjónustuþættir BS eru
margir og símenntun því umfangsmikil; því þarf gott skipulag til að viðhalda
kunnáttu, bæði verklegri og bóklegri.
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Ekki verður tíundaður hver

æfingartími BS né kostnaður í þessari skýrslu heldur er gerð grein fyrir
fyrirkomulaginu og umfanginu í heild sinni.
Undanfarin ár, þ.e. frá árinu 1997 til ársins 2003, hefur BS haldið mjög
reglubundnar

æfingar.

Þjálfunaráætlun

fyrir

árið

er

kynnt

á

varðstjórafundum þar sem stjórnendum gefst kostur á að koma fram með
óskir, tillögur og breytingar.

Að endingu er áætlunin samþykkt og send til

starfsmanna BS, þar sem fram komu upplýsingar um hvenær æfingar eru
haldnar og hvað æft er. Þá má flokka menntun liðsins í tvo flokkar þe.
símenntun/þjálfun og sérstök námskeið.
Símenntun og þjálfun
Símenntun BS byggir á vikulegum og mánaðarlegum æfingum þar sem
eingöngu er lögð áhersla á að viðhalda bæði bóklegri og verklegri þekkingu
sem

menn

hafa

núþegar

öðlast

t.d.

frá

sjúkraflutninga‐

og

brunamálaskólanum. Árlega eru haldnar um tólf 4‐6 klukkustunda, æfingar
með öllu liðinu, eða samtals um 60 æfingastundir fyrir hvern einstakling.
Slíkar æfingar byggja á að æfa sem flesta verkþætti og samspil
liðsheildarinnar.
Að auki er einn þjálfunardagur í viku hverri þar sem lögð er áhersla á
að æfa vaktina og/eða hópinn samann í umfangsminni verkþáttum t.d.
endurlífgun, meðferð á stigum, dælingar og fl. Þessar æfingar eru unnar í
vinnutíma og geta útköll raskað skipulagi vaktarinnar. Áætlunin tekur fyrir
að tekin eru fyrir ný atriði/þema í hverjum mánuði er snerta ýmist
slökkvistörf, sjúkraflutninga eða annað sbr verkþætti BS. Lögð er áhersla á að
hver hópur ljúki þema mánaðarins.
Með þessu fyrirkomulagi er hver starfsmaður að fá að meðaltali um
120 æfingastundir í símenntun/þjálfun á ári, auk sérstakra námskeiða.
Sérstök námskeið
Sérstök námskeið flokkast undir lengri og umfangsmeiri námskeið
sem haldinn eru af Brunamálaskólanum, Sjúkraflutningaskólanum eða í
samstarfi við erlend menntunarsamtök, s.s. námskeiðum í stjórnun erlendis,
sérstökum námskeiðum í sjúkraflutningum og bráðaþjónustu, stærri
námskeið í brunamálaskólanum og önnur námskeið í samstarfi við erlend
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menntasamtök—björgun úr bílflökum (klippuvinna) og/eða. Lélegt skipulag
námskeiðshaldara veldur því að oft er stuttur fyrirvari á þeim námskeiðum.
Eftirfarandi sýnir að slökkvilið BS er í fararbroddi í menntunarmálum,
eins og fram kemur í eftirfarandi töflu um sérstök námskeið.
Sérstök námskeið, námskeiðslýsing.

Staður/

Fjöldi

Ár

Tímabilið 1997 til 2000

kennarar.

kennslust.

1996/

2 ljúka námsk. Eldvarnareftirlit I og II

Brunamálst.

2 vikur.

Tíu slökkviliðsmenn ljúka 260
klukkustunda námskeiði í
Neyðarflutningum. (BS er fyrsta
landsbyggðar slökkviliðið.)
Tveir ljúka stjórnenda námskeiði í
Sandö í Svíþjóð

Haldið í
Reykjanesb./
Sjúkraflutninga‐
skóli RKÍ.
Reykjavík/
Sandö.

260 kennslust.
6 vikur

Átta slökkviliðsmenn frá BS ljúka
tveim námskeiðum Slökkviliðliðs‐
maður I sem haldið var í Reykjanesbæ
í samstarfi við atvinnuslökkviliðin
fyrir brunamálaskólann.
Tveir á varðstjóranámskeið í Sandö í
Svíþjóð
Sex slökkviliðsmenn frá BS ljúka
Slökkviliðliðsmaður II sem haldið var
á Akureyri í samstarfi við
atvinnuslökkviliðin fyrir
brunamálaskólann.

Haldið í
Reykjanesb./
Kennarar frá BS
og Brunamálask.

120 kennslust.
(2. vikur)

Reykjavík/
Sandö.
Haldið á
Akureyri./
Kennarar frá SA,
BS og
og Brunamálask.

110 kennslust.
(2 vikur)
120 kennslust.
(2. vikur)

1997
1997/
1998

1997/
1998
1998/
1999

1999
1999

1998

2000

Tveir frá BS til Pittsburg: Bráðatilfelli, Pittsburg
verklegar æfingar með
neyðarsveitum og á Sjúkrah. í
Pittsburg –þyrlusveit slökkvil. og fl.
6 slökkviliðsmenn ljúka námskeiði
Reykjavík
Slökkviliðliðsmaður III, tæknibr.
Brunamálask.

2000

2 ljúka námsk. Eldvarnareftirlit I og II

1999/
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Brunamálst.

110 kennslust.
(2 vikur)

21 dagur.
4 vikur

120 kennslust.
2 vikur.

Tímabilið 2001 til 2003

Staður/

Fjöldi

Ár

Námskeiðslýsing,

kennarar.

kennslust.

2001

4 slökkviliðsmenn ljúka 260
klukkustunda námskeiði í
Neyðarflutningum.
2 slökkviliðsmenn ljúka stjórnenda
námskeiði í Sandö í Svíþjóð
Námskeið fyrir leiðbeinendur í
Neyðarakstri, haldið í samstarfi við
brunamálaskólann og atv.slökkviliðin
í landinu.
4 slökkviliðsmenn ljúka
grunnámskeiði í sjúkraflutningum

Haldið í Rvk.
Sjúkraflutninga‐
skóli RKÍ.
Reykjavík/
Sandö.
Haldið í
Reykjanesb./
Kennarar frá
USA.
Reykjavík/
Sjúkraflutninga‐
skólinn
Reykjavík
Kennarar frá
SHS

260 kennslust.
8 vikur

2001
2001

2000/
2001
2002

7 slökkviliðsmenn frá BS ljúka
Leonardo da Vinci námskeiði fyrir
leiðbeinendur í aðferðum við að ráða
niðurlögum og yfirtendrunar.

2002

Leonardo da Vinci námskeið haldið
fyrir alla slökkviliðsmenn BS
Raunhæfar aðferðir að ráð
niðurlögum eldsvoða og
yfirtendrunar
Tveir ljúka námsk. í bráðaþjónustu.
Verklegar æfingar með
neyðarsveitum og á “slysadeild” í
Pittsburg –þyrlusveit, slökkvil. og fl.
4 slökkviliðsmenn ljúka stjórnenda
námskeiði í Sandö í Svíþjóð
7 ljúka fornmámi fyrir atvinnu
slökkviliðsmenn. Fyrsta sinnar
tegundar í samræmi við nýju
reglugerðina
stjórnenda námskeiði í Sandö (ólokið)

2002

2002
2003

2003
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110 kennslust.
(2 vikur)
40 kennslust.
(1. vika)

120 kennslust.
(4 vikur)
36 kennslust.
(4 dagar)

Reykjavík
Kennarar frá BS

16 kennslust.
(2 dagar)

Pittsburg‐‐
Center for
Emergency
Medi.
Reykjavík/
Sandö.
Reykjanesbæ/
Kennarar frá BS.

160 klst.
21 dagur.
4 vikur
110 kennslust.
(2 vikur)
80 kennslust.
2 vikur.

Stefnumótun í þjálfunarmálum BS tekur mið af námsefni fyrir
atvinnuslökkviliðsmenn sem Brunamálaskólinn framsetur og gefur út hverju
sinni. Ný reglugerð er nýlega kominn út og drög af nýjum námsvísum, en
menntunnarkröfur slökkviliðmanna eru stórauknar frá því sem áður var.
Kostnaður vegna þjálfunar er að mestu tengdur launum og mannhaldi.
Slökkvilið BS leggur áherslu á að virkja slökkviliðsmenn BS í kennslu og með
því að skapa ákveðið sjálfstæði í þjálfun og menntunnarmálum.

Þannig

fyrirkomulag skapar þekkingu og hagkvæmni og hægt er að nýta betur
fjármagn til menntunnar, sem annars fer í ferða og dvalarkostnað.
Fyrirkomulag um þjálfun B.S. 2003.
Æfingaáætlunin tekur mið af námsefni fyrir atvinnuslökkviliðsmenn sem
Brunamálaskólin framsetur og gefur út—kominn eru drög af námsvísir í
samræmi við nýju reglugerðina sem við styðjumst við.
Lögð verður áhersla á grunnþætti námsins þ.e. hver verkþáttur fær
ákveðið vægi (tölugildi) útfrá verkskyldum B.S. Út frá því er ákveðinn
lágmarksfjöldi æfingastunda í grunnþáttum í slökkviliðsfræðum — s.s.
vatnsöflun, reyklosun, reykköfun, klippuvinnu, 42 klukkustundir á ári.
Að auki verða samæfingar þ.e. æfingar með öllu slökkviliðinu og 8
kennslustundir í EMT‐B og 8 kennslustundir í EMT‐I.

Slökkviliðsmaður –

neyðarfl. samtals 62 kennslust.
Til að mæta ákvæðum um hvíldartíma verða tímasetteningar með þeim
hætti að þjálfun utan vakta miðast við að halda tvær samskonar æfingar í
síðustu viku hvers mánaðar—mánudag og fimmtudag, kl. 18:30 Til 22:30.
Tvær

samskonar

æfingar

verða

keyrðar

og

eru

þær

ætlaðar

slökkviliðsmönnum á frí vöktum og til að gefa kost á frekar ástundun.

Að

auki verða æfingar með öllu liðinu eins og kostur er til að samhæfa
liðsheildina.
Vikulegar æfingar á vöktum færast á föstudaga og munum við halda
áfram með þema fyrirkomulagið eins og undanfarið. Þessi breyting er til að
mæta þeim ábendingum sem fram hafa komið varðandi símamönnun og
varðandi hópana—þ.e. aflm. og varaliðsmenn þurfa að fá þjálfun með sínum
hóp.
Að auki verða námskeið og ráðstefnur s.s. Sandö og aðrar sérstakar
uppákomur—bæði í sjúkraflutningum, slökkviliðsfr. og mengunarmálum.
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Tímaskráning og þátttaka í þjálfuninni verður í höndum vakthafandi
Varðstjóra og á þjálfunarstjóri að fá uppgefinn þátttökulista í lok hvers
mánaðar þannig að halda megi samræmda skrá og tryggja að allir eru að fá
þjálfun eins og ákveðið er í skipulaginu.

Bílar og Búnaður
Við gildistöku nýrra laga nr. 75/2000, um brunamál og mengunarvarnir,
sem tóku gildi 1. janúar 2001, eru verkskyldur slökkviliða á landinu stóraukin.
Markmið þessara laga er að vernda líf, heilsu fólks, umhverfi og eignir með
því

að

tryggja

fullnægjandi

mengunaróhöppum á landi.

eldvarnaeftirlit

og

viðbúnað

við

Lögin kveða á um að á hverju starfsvæði

slökkviliða skuli tryggja að slökkviliðið sé þannig mannað, skipulagt, útbúið
tækjum, menntað og þjálfað að það ráði við þau verkefni sem því eru falin
með lögum þessum og reglugerðum settum samkvæmt þeim.
Undanfarin þrjú ár hefur staðið yfir mikil uppbygging á tækjum og
búnaði Slökkviliðs BS.

Allur útkallsbúnaður, þ.e. forgangsbúnaður, hefur

verið endurskipulagður og endurnýjaður. Má þar helst nefna nýjan öflugan
“A” slökkviliðsbíll árgerð 2001. Að auki varð veruleg viðbót í tækjaflota BS
með kaupum á notuðum körfubíl frá Svíþjóð og nýjum “B” björgunar‐ og
slökkviliðsbíll og nú árið 2003 var keyptur nýr notaður tankbíll.
Nýja “B” slökkviliðsbifreiðin er mikil viðbót í tækjaflota BS. Tegundin er
Ford 550 XLT / 4x4 með 230 hestafla dísel vél. Bifreiðin er yfirbyggð af
Reosenbauer í Noregi, með rými fyrir fimm menn þar af tvö sæti fyrir
reykkafara

með

innbyggðum

reykköfunartækjum.

Fullkominn

nýr

vökvadrifinn björgunarbúnaður, sem samanstendur af klippum, glennum,
tjökkum og ýmsum örðum búnaði til að ná fastklemmdur fólki úr bílflökum
er í bifreiðinni. Þá er öflug slökkviliðsdæla í bifreiðinni bæði háþrýst og
lágþrýst. Dælutegundin er NH20 frá Rosenbauer, dælu afköst eru: 2000 l/m @
10 bar og 115 l/m @ 40 bar. Mæling miðar við 3 metra soghæð. Vatnstankur
bifreiðarinnar rúmar 850 lítra ásamt 50 lítra froðu/léttvatnstank. Loftdrifið
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ljósamastur, fimm tonna rafmangsspil með festingum og tengingum að
framan og aftan og fl. Sjá nánar um búnað í meðfylgjandi gögnum.

Starfsemi Eldvarnareftirlits BS.
Starfsemi eldvarnareftirlits byggir á 12 grein laga nr 75/2000. Hlutverk
eldvarnareftirlits B.S er að:
a.
hafa í samvinnu við byggingafulltrúa eftirlit með því að
nýbyggingar

fullnægi

öryggiskröfum

samkvæmt

lögum

og

reglugerðum um brunavarnir áður en notkun þeirra er heimiluð,
b.

gera úttekt á mannvirkjum í notkun og gera kröfur um
nauðsynlegar úrbætur á brunavörnum til að vernda líf, heilsu fólks
umhverfi og eignir,

c.

leiðbeina fyrirtækjum og stofnunum eftir atvikum um hvaðeina er
varðar brunavarnir og eldsvoða vegna viðkomandi starfsemi,

d.

hafa eftirlit með því að eigendur og forráðamenn atvinnuhúsnæðis
sinni skyldum sínum um brunavarnir samkvæmt lögum og
reglugerðum í samræmi við leiðbeiningar sem Brunamálastofnun
gefur út,

e.

að halda skrá yfir öll mannvirki og aðra staði þar sem eldsvoði
getur valdið sérstakri hættu á manntjóni eða umtalsverðu tjóni á
umhverfi eða öðrum verðmætum.

Nánari lýsing á starfsemi Eldvarnareftirlits BS.
Starfsmenn eldvarnareftirlits eru tveir og er starfseminni skipt í tvo megin
þætti, forvarnarfræðslu og hefðbundið eldvarnareftirlit. Eldvarnareftirlit BS
vinnur

í

samstarfi

heilbrigðiseftirlit,

við

byggingafulltrúa,

barnaverndarnefnd

vegna

lögreglu,

úttekta

hjá

vinnueftirlit,
dagmæðrum,

menntastofnanir vegna almenningsfræðslu og fleiri aðila í því skyni að efla
brunavarnir og öryggismál almennt á starfssvæði BS.

13

a.

Framkvæmd á starfsemi Eldvarnareftirlits BS.:
Lögð er áhersla á að ná til almennings í samvinnu við
menntastofnanir á svæði Brunavarna Suðurnesja með sérstaka
áherslu á leikskóla og grunnskóla,

b.

haldin eru námskeið í brunavörnum fyrir starfsmenn fyrirtækja og
stofnana,

c.

skoðun

fyrirtækja

samkvæmt

leiðbeiningarblaði

frá

Brunamálastofnun þar um. Eldvarnareftirlit BS framkvæmir um
300 skipulagðar skoðanir og 150 eftirskoðanir á ári, skýrslur eru
sendar til forráðamanna fyrirtækja þar sem kröfur um úrbætur eru
gerðar ef þörf er á, ef um mjög alvarlega ágalla er að ræða er gerð
framkvæmda áætlun í samráði við viðkomandi forráðamann um
lagfæringar á húsnæðinu.
d.

árlega að heimsækja þau heimili sem eru í mestri fjarlægð frá
slökkviliðsstöð með fræðslu um brunavarnir og rétt viðbrögð við
eldsvoða.

e.

skoðunum er forgangsraðað eftir mikilvægi.

f.

skoðanir hjá dagmæðrum

g.

skoðun teikninga og ráðgjöf

h.

farið í skyndiskoðanir á veitinga og skemmtistaði.

i.

skoðanir vegna leifsveitinga að beiðni lögreglu.

j.

Viðurkenningar eru veittar fyrir góðar brunavarnir að lokinni
ástandsskoðun.

Markmið:
a.

Að á tveggja ára tímabili sé búið að framkvæma skoðanir á
fyrirtækjum samkvæmt leiðbeiningum frá Brunamálastofnun,

b.

halda upp öflugri almannafræðslu,

c.

að koma í veg fyrir manntjón, heilsutjón, umhverfistjón og
eignatjón með virku eftirliti og fræðslu.
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