Selfossi 26. nóvember 2020

Fundargerð stjórnar
************************
13. fundur stjórnar Brunavarna Árnessýslu haldinn fimmtudaginn 26. nóvember 2020,
kl. 8.15 í fjarfundi.

Mætt: Eyþór H. Ólafsson, formaður, Arna Ír Gunnarsdóttir, Halldóra Hjörleifsdóttir,
Gísli Halldór Halldórsson, Ingibjörg Harðardóttir, Sverrir Haukur Grönli,
Pétur Pétursson og Unna Björg Ögmundsdóttir sem ritaði fundargerð.
Formaður bauð fundarmenn velkomna og setti fund kl. 8.15.

1.

Fjárhagsáætlun 2021
Eyþór sagði frá umræðum á haustfundi Héraðsnefndar sem voru vegna fjárhagsáætlunar
Brunavarna Árnessýslu.

2.

Sundurliðaðar launahækkanir samkvæmt kjarasamningum
Pétur og Eyþór fóru yfir skýringar á launhækkunum í fjárhagsáætlun sem eru til komnar
vegna nýrra kjarasamninga. Hækkanir á launalið í fjárhagsáætlun BÁ eru hinsvegar mun
lægri en raunhækkanir vegna kjarasamninga sem undirritaðir voru í mars 2020 af
Landsambandi slökkviliðs- og sjúkraflutningamanna og Sambands Íslenskra
sveitarfélaga. Þessu eru gerð skil í fjárhagsáætlun vegna ársins 2021.

3.

Önnur mál
a. Byggingu á nýrri slökkviliðsstöð á Flúðum var frestað í fjárhagsáætlun 2021
en unnið verður að hönnun og undirbúningi byggingarinnar á árinu. Stjórn
felur slökkviliðsstjóra að setja saman vinnuhóp til að vinna að þarfagreiningu
og kostnaðaráætlun fyrir byggingu slökkvistöðvarinnar og leggja fyrir stjórn.
b. Umræða um fjárfestingaáætlun og hvernig hún er birt.
c. Haukur sagði frá því að nú eru 40 nýliðar að koma inn til Brunavarna
Árnessýslu eftir inntökuferli. Menntun þeirra fer fram í gegnum fjarfundi
vegna Covid. Á námskeiðinu sitja um 80 manns í viðbót af landinu öllu sem
kennt er af BÁ fyrir hönd HMS.
Einnig sagði Haukur frá því að nú fara æfingar slökkviliðsmanna fram í
gegnum fyrirlestra í fjarfundi og hefur það tekist vel til.
d. Pétur greindi frá vilja forstöðumanns eldvarnasviðs Húsnæðis- og
mannvirkjastofnunar til þess að gera annan samning við Brunavarnir

Árnessýslu um utanumhald og kennslu á eldvarnaeftirlitsnámskeiðum á árinu
2021. Samningur hefur ekki enn verið undirritaður en er í vinnslu.

Fleira ekki gert.
Fundi slitið kl. 8:55

