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Subject: Fundur heilbrigðisnefndar þann 27. ágúst 2020

Sæl öll
Meðfylgjandi er fundargerð Heilbrigðisnefndar 27. ágúst 2020. Aðalefni fundarinns var umfjöllun, um skýrslu
KPMG.
„Greining á opinberu eftirliti á gundvelli laga nr 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir og laga nr.
95/1995 m matvæli.“ Skýrsla KPMG lýsir skoðunum hjá framkvædastjórum heilbrigðiseftirlits, forstjórum
Umhverfisstofnunar (UST) og Matvælastofnana (MAST). Á tilteknum afmörkuðum atriðum eftirlits. Ágætur
samhljómur er milli eftirlits og UST en skoðanir MAST eru að þeir vilja sjá um allt matvælaeftirlit. Fjallað er um
rekstur HES, MAST og UST í skýrslunni. Skoða hefði mátt þennan þátt betur þar sem villandi getur verið að bera
saman t.d. launakostnað embættanna ef ekki er ljóst hvað liggur að baki t.d. á einhverjum svæðum er starfsemi sem
ekki krefst heilbrigðisfulltrúa réttinda. Sama á við um rekstrarkostnað, ólíkar aðstæður vegna landfræðilegara þátta,
ólíkrar samsetningu fyrirtækja og verkefna á svæðunum, þannig er einungis skoðaður rekstrarkostnaður en ekki
tekið tillit til verkefna eða tekna sem koma inn. Vestfjarðasvæðið er dreifbýlt það eru 11 þéttbýlis vatnsveitur en
einnig eru allir rekstraraðilar til sveita með sér vatnsból. Því er fjöldi vatnssýna töluvert meiri en á fjölmennari
svæðum. Eins eru tekin sýni fyrir aðila sem eru undir eftirliti MAST og UST þetta telst sem rekstrarkostnaður en
ekki gerð grein fyrir tekjum á móti.
Ársskýrsla 2019 fylgdi með síðustu fundargerð þar er gerð grein fyrir starfsemi og rekstri Heilbrigðiseftirlits
Vestfjarða, læt hana fylgja með aftur.
Hugmyndir um sameiningu svæða og færslu verkefna frá sveitarfélögum til ríkis hafa verið í umræðu síðustu 20 ár,
á það má benda að rúmlega helmingur heilbrigðisfulltrúa á landinu starfa á höfuðborgarsvæðinu (35 af 62). Ef ná á
stærðarhagkvæmni þarf því að sameina alla landsbyggðina.
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Með kveðju
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