Lagnafélag Íslands

Fundur nr.2 Fagráði lagnakerfa 2013-2014
Fundarefni:
Fundardagur:
Fundarstaður:
Fundarmenn:
Dreifing:

Faglegt umhverfi lagnageirans . Samþykkt síðasta fundar. Fyrirkomulag nýs
gangagrunnar SHS.
13.8.2013
Fundartími: 15:00 – 18:00
Höfðabakki 9, höfuðstöðvar
Fundarritari: Snæbjörn R Rafnsson
IAV
Snæbjörn R. Rafnsson (SRR), Svavar T. Óskarsson (STÓ), Jóhannes G.
Pétursson (JGP)
Fundarmenn, Hilmar Hjartarson, Andrés Hinriksson, Þorgeir Jóhannes
Kjartansson, Grétar Leifsson, Kristján Ottósson

1. Fundur var settur og farið var yfir samþykkt síðasta fundar. Út frá þeirri yfirferð
var aftur tekinn upp umræða um faglegt umhverfi lagnageirans, hvernig
umgjörð og umhverfi lagnamanna er í dag. Heilbrigð umgjörð er forsenda góðra
verka til framtíðar, því var þetta fyrsta málefni sem ákveðið var að taka fyrir í
ráðinu.
Líkt og á fyrri fundi þá var þessi umræða ekki tæmd og virðist klár niðurstaða að hér
þurfi að hreyfa við málum. Faglegt umhverfi lagnamanna fær því miður ekki háa
einkunn, þegar rýnt er í heildaryfirsýn og utanumhald fagsviðsins. Nefndar voru ýmsar
reynslusögur því til stuðnings. Í ljósi boðaðra breytinga á starfsháttum lagnamanna í
nýrri byggingareglugerð 112/2012 þá þarf e-h til.
Rædd var tillaga að lausn: Það var rætt að ráðið einbeiti sér að eftirfylgni þessa
málefnis í stað þess að taka fyrir mörg mál og ljúka engum, þ.e.a.s. með niðurstöðu
um hvað verður gert eða kyrrt látið. Þá þarf ekki að ræða þetta málefni lengur og
hægt að snúa sér að öðru. Að öðru leiti er tillaga að lausn sú sama og kom fram á
fundi 11.6.2013.
Fundur 11.02.2013
Rædd var tillaga að lausn: Byggja nýja menningu með fyrirmyndir sem reynst hafa vel í samstarfi við meistarafélög
og aðra hagsmunaaðila. Menn sinna öflugu starfi í dag en margir hverjir við erfiðar aðstæður. Kalla þarf saman
lykilmenn fagfélaga og fá mat þeirra á þessari niðurstöðu og hvernig/hvort vilji sé til að fylgja málefninu áfram.
Viðkomandi aðilar verða boðaðir á fund fagráðsins eða sérfundar vegna þessa.

2. Rætt var fyrirkomulag nýs gangagrunnar Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins er
heldur utanum skoðanir vatnsúðakerfa á höfuðborgarsvæðinu.
Rætt var lítillega þetta málefni. Farið var yfir hvernig fyrirkomulagið er í dag og hvað
mætti betur fara. Var þar helst rætt missamræmi gagna vegna skráningar og
þjónustu. Þegar umræða fór út í lagaleg ákvæði þá var umæðunni sjálfhætt, þar sem
ekki lágu fyrir gögn þar um á fundinum. Fundarmenn ætluðu að setja sig betur inní
málefnið, til að geta tekið afstöðu til þess og komið með tillögu að lausn, ef það þarf.
3. Spurningar til fagráðs:
Engar nýjar spurningar bárust fagráðinu, spurningar til ráðsins voru afgreiddar á
síðasta fundi 11.6.2013
Form. fagráðs og ritari
Snæbjörn R. Rafnsson
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