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Stjórn Brunavarna Suðurnesja bs. 
 

4. fundur Stjórnar B.S. bs. haldinn Mánudaginn  12. október  2015 

kl. 08:15 í fundarsal B.S. á slökkvistöðinni á Hringbraut 125, Reykjanesbæ. 

Mættir eru: Friðjón Einarsson,  Birgir Örn Ólafsson ,Einar Tryggvason , Sigrún 

Árnadóttir,  Jóhann S. Sigurbergsson,  Jón Guðlaugsson slökkviliðsstjóri og  

Sigurður Skarphéðinsson varaslökkviliðsstjóri. Gísli Heiðarsson boðar forföll og 

kallar til varamann. 

Fundargerð. 

Formaður  setur fundinn. 

Mál: 

1. Starfsmannamál. 

 Akstursgreiðslur. Slökkviliðsstjóra falið að vinna áfram í málinu. 

 Bréf frá tryggingarfélaginu VÍS vegna slyss sem varð á slökkvistöð í sumar.  

Slökkviliðsstjóra falið að svara bréfinu. 

2. Leigusamningur við Sandgerði. 

 Stjórn samþykkir samningin og felur slökkviliðsstjóra að skrifa undir 

samninginn.  Sigrún víkur af fundi undir þessum lið. 

3. Skýrsla slökkviliðsstjóra. 

 Slökkviliðsstjóri fer yfir uppgjör fyrir fyrstu 8 mánuði ársins 2015 og er staðan 

góð á flestum liðum en vakin er athygli á því að launaliður er yfir áætlun um  

5,8 % og er það vegna endurmats á starfsmati starfsmanna. 

 Slökkviliðsstjóri fer yfir endurmat á starfsmati varðstjóra, eldvarnaeftirlits og 

aðalvarðstjóra og þær hækkanir sem það mun mögulega leiða af sér. 

 Slökkviliðsstjóri skýrir fyrir stjórn að körfubíllinn sé komin  í viðgerð vegna 

skemmda á grind sem þarf að skipta út. 

 Slökkviliðsstjóri fer yfir blaðaskrif um BS og skýrir út málin frá sjónarhól 

slökkviliðsins. 

 Stjórn bókar af gefnu tilefni að þau beri fullt traust til slökkviliðs- og 

varaslökkviliðsstjóra BS. 

4. Húsnæðismál. 

 Formaður upplýsir stjórn um fund sem hann og slökkviliðsstjóri fóru á með 

forstjóra Isavía. Var á fundinum ákveðið að Ísavía myndi tilnefna 2-3 menn í 

vinnuhóp sem myndu funda með slökkviliðsstjórum BS. 

 Slökkviliðstjóri skýrir fyrir stjórn þann möguleika að bæta við gámaeiningum 

við núverandi gámaeiningar til að leysa húsnæðisvanda BS til bráðabrigða.   

 Stjórn felur slökkviliðsstjóra að halda áfram með málið og fá kostnaðartölur og 

leggja það fyrir stjórn. 
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5. Önnur mál. 

 Rætt um sjúkratryggingar Íslands  og mál þeim tengdum. 

 Lagt til að slökkviliðsstjóri leiti til Slökkviliðs Grindavíkur um samstarf á 

formlegan máta. 

 

 

Fundi slitið kl. 09:30 

 

    


