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Réttindi og skyldur

• Réttindi eru réttindi launþega gagnvart 
vinnuveitanda.

• Skyldur eru þær skyldur sem launþegi ber gagnvart 
vinnuveitanda og þjónustuaðilum.
Reglugerð nr. 792/2001 BR:

• Slökkviliðsmönnum ber að viðhalda þekkingu sinni.
• Þeir skulu að jafnaði ganga í einkennisfatnaði.
• Þeir skulu fá nauðsynlegan hlífðarfatnað.
• Slökkviliðsmenn skuli tryggðir við störf sín.
• Þagnarskylda.

Réttindi og skyldur

Kafli IV í lögum um brunavarnir:
• Hæfisskilyrði slökkviliðsstjóra.
• Skyldur hans og stjórnunarhlutverk.
• Slökkviliðsstjóri stjórnar slökkvistarfi við eldsvoða.
• Slökkviliðsstjóri hefur stjórn á vettvangi við 

mengunaróhöpp á landi.
• Hæfi og löggilding slökkviliðsmanna.
• Þjónustuskylda í slökkviliði.
• Almennar skyldur.

Vinnusiðfræði

• Meginhugsun að 
slökkviliðsmenn sýni 
gott fordæmi

• Traust og 
trúverðugleiki

• Hlutleysi
• Trúnaður 

(þagnarskylda)
• Fagmennska
• Agi
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Traust og trúverðugleiki, hlutleysi

• Störf slökkviliðsmanna skuli hafin yfir tortryggni.
• Slökkviliðsmenn verði ekki sjálfum sér til 

vansæmdar.
• Rýri ekki álit, traust og trúverðugleika slökkviliðs.
• Heiðarlegir og málefnalegir í vinnu sinni.
• Fara vel með vald sitt.
• Persónulegar skoðanir hafi ekki áhrif á vinnu og 

árangur.

Trúnaður - þagnarskylda
“Slökkviliðsmönnum er skylt að gæta þagmælsku 
um atriði sem þeir fá vitneskju um í starfi sínu og 
leynt skulu fara samkvæmt lögum og eðli máls.  
Þagnarskyldan helst þó þeir láti af störfum.”

• Ef spurðir - fara ekki út í smáatriði og ekki 
nafngreina.

• Mikilvægt að slíkir atburðir séu ræddir meðal 
starfsfélaga.

• Slökkviliðsmenn skulu ekki nýta upplýsingar sem 
þeir afla í starfi sínu til persónulegra hagsbóta 
fyrir sjálfa sig eða aðra eða til þess að valda 
öðrum skaða.

Fagmennska

• Vinna verk í samræmi við viðurkenndar aðferðir.
• Sýna fagmennsku í störfum sínum.
• Umfjöllun slökkviliðsmanna standist eðlilegar 

kröfur um nákvæmni og áreiðanleika.
• Talning og yfirferð á tækjum og tólum.
• Slökkviliðsmenn skulu viðhalda faglegri þekkingu 

sinni.
• Slökkviliðsmenn skulu ekki taka að sér verkefni 

sem þeir hafa ekki þekkingu, hæfni eða hæfi til 
að vinna.
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Agi

• Vinnureglur, fatareglur, umgengisreglur, lög, 
reglugerðir o.fl. sem upplýsir slökkviliðsmenn um 
það hvernig þeir eiga að haga sínu daglega starfi.

• Gera sér grein fyrir því að ábyrgðin og valdið 
liggur hjá stjórnandanum.

• Verklagsreglur.
• Stuðlar að auðveldari og áreiðanlegri framkvæmd.
• Klæðast einkennisfatnaði, mæta tímanlega og 

hjálpa til við frágang o.fl. á námskeiðum.


