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Sæl öll
Meðfylgjandi er fundargerð Heilbrigðisnefndar 28. maí 2020. Aðalefni fundarinns var umfjöllun um ársskýrsla
2019 þar sem tekið er saman yfirlit yfir starfsemi heilbrigðisnefndar og Heilbrigðiseftirlits Vestfjarðasvæðis 2019.
Afgreiðslur heilbrigðisnefndar eru teknar saman, gerð grein fyrir skiptingu kostnaðar og hvaðan tekjurnar koma.
Eftirlitsferðir teknar samnan og niðurstöður sýnatöku. Ársskýrsla 2019 fylgir með fundargerðinni.

Kynnt var greiningarvinna atvinnuvega og nýsköpunar ráðuneytis og umhverfis og auðlindaráðuneytis á
starfsemi heilbrigðiseftirlitssvæða,
Ráðuneytin telja rétt að gerð verði greining á núverandi eftirlitskerfi og í framhaldinu verði metið hvort þörf sé á að
endurskoða það. KPMG vinnur þessa greiningu fyrir ráðuneytin. Skýrsla átti að koma út 1. maí en hefur ekki verið
birt. Greiningin er netkönnun og eitt símtal. Meðfylgjandi eru svör Heilbrigðiseftirlits Vestfjarða. Svör við
spurningum í neðri hluta könnunar eru skoðanir framkvæmdastjóra Heilbrigðiseftirlits Vestfjarða. Athuga ber að
þessi könnun er sett í loftið á mjög sérstökum tíma og lítið lagt í þessa vinnu.
Samantekt heilbrigðisfulltrúa á niðurstöðum neysluvatnssýna var kynnt. Áður hafa niðurstöður fyrir árin 2013 2016 verið tekin saman í skýrslu en nú eru tekin saman árin 2017-2019. Megnið af þéttbýlisstöðum eru með

neysluvatn í lagi en ákveðnir hnökrar hafa komið í ljós og er unnið að úrbótum í þeim sveitarfélögum.
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