DAGSKRÁ 213. fundar
stjórnar LSS haldinn miðvikudaginn 21.02 2012 kl. 13:00
á skrifstofu LSS Brautarholti 30 , 105 Reykjavík.
Mættir: SBB, FH, EK, SvB, BKr, VLF
Forföll:

1. Fundargerð síðasta fundar.
SÞ.
2. Inntaka nýrra félaga
Agnar Davíðsson kt. 070355-5759 hlutastarfandi sjúkraflutningamaður sþ
Bjarki Guðnason kt. 250675-3219 hlutastarfandi sjúkraflutningamaður sþ
3. 14. Þing LSS
Farið yfir tillögur sem voru samþykktar á síðasta þingi.
Ákveðið hverjar þarf að leggja fram aftur: Rætt um fagdeild slökkviliðsmanna. Kjósa
í stjórn deildarinnar á þinginu. Fagdeildin fái mögulega sæti í stjórn LSS 2014.
Kvöldhátíð, auglýsa fyrir alla laus sæti í matnum og síðar um kvöldið.
4. Sjúkraflutningar
Ósamið milli Velferðarráðuneytisins og SHS vegna sjúkraflutninga á
höfuðborgarsvæðinu. Búið að halda 6 fundi um endurskipulagningu sjúkraflutninga á
landinu. Um er að ræða fagleg endurskipulagningu. Búið er að halda 3 fundi í Fagráði
sjúkraflutninga. Umræður um menntunarmál,staðan í dag og mögulegar breytingar.
Rætt um sérstakt meirapróf fyrir neyðarbíla. Efla þarf grunnnám.
5. Málefni starfsmanna hjá ISAVIA
Isavia ohf er að reyna að koma í veg fyrir að slökkviliðsmenn á flugvöllum séu í LSS.
Jafnframt virðast þeir vilja slá af öryggiskröfum varðandi slökkviþjónustu.
Lagt fram bréf frá Félagi slökkviliðsstjóra til Innarríkisráðherra um málið.
Bréf frá LSS til Isavia í des, vegna ráðningarmála á Akureyrarflugvelli.
Bréf frá LSS til Isavia, þar sem óskað er eftir viðræðum um gerð kjarasamnings vegna
slökkviliðsmanna á flugvöllum, öðrum en Kef. Því fygdi viðræðuáætlun um að ljúka
málinu fyrir 1. mars 2012.
Bréf frá GÁH f.h. LSS til Innanríkisráðherra vegna reglugerðar og mönnunar á Ake.
Bréf frá GÁH til Ágústu R. Jónsdóttur, deildarstjóra flugvalla- og flugverndardeildar
hjá Flugmálastjórn.
Farið yfir samkomulag milli Isavia ohf og Sandgerðisbæjar um brunavarnir á
Keflavíkurflugvelli.
Tillaga að ályktun;
LSS hefur áhyggjur af öryggismálum á flugvöllum í kjölfar þeirra breytinga sem
stendur til að innleiða 1. mars.
LSS telur að eftirlitsstofnanir með öryggismálum á flugvöllum séu að bregðast.
6. Starfsmat
Í vinnslu hjá starfsfólki Sambands Íslenskra Sveitarfélaga. Tekur lengri tíma en áætlað
var.
7. Kjarasamningar hlutastarfandi.
Í biðstöðu vegna vinnu við starfsmat.

8. Lögfræði mál.
Nokkur mál vegna Isavia ohf.
Búið að viðurkenna mistök vegna uppsagnar ÞK og greiða bætur og lögfrkostn.

9. Önnur mál:
a) Bréf frá VEL
Vegna vinnu að heilbrigðisáætlun í ráðuneytinu. Óskað eftir fulltrúa frá LSS.
Lagt til að Einar Örn fari.

