Mengunarvarnir og hollustuhættir
Framkvæmd
a. Almennt um framkvæmd
i.
ii.
iii.
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b. Tíðni/umfang
i.
ii.
iii.
iv.
v.
c. Gerð eftirlitsskýrslna/skráning niðurstaðna
i.
ii.
iii.
d. Tilfallandi eftirlit samkvæmt 64. gr. reglugerðar um hollustuhætti nr. 941/2002
i.
ii.
Frávik og meðferð þeirra
a. Fjöldi skráðra frávika árið 2019
b. Hve langur tími leið að jafnaði þar til leyst var úr fráviki?
c. Er beitt verklagsreglum um eftirfylgni og skráningu frávika?

Hversu oft var eftirtöldum eftirlitsúrræðum beitt árið 2019:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Matvælaeftirlit
Framkvæmd eftirlits
a. Almennt um framkvæmd
i.
ii.
iii.
iv.
b. Tíðni
i.
ii.
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iii.
iv.
v.
vi.
vii.
c. Gerð eftirlitsskýrslna/skráning niðurstaðna
i.
ii.
iii.
d. Tilfallandi eftirlit
i.
ii.
Frávik og meðferð þeirra
a. Fjöldi skráðra frávika árið 2019
b. Hve langur tími leið að jafnaði þar til leyst var úr fráviki?
c. Er beitt verklagsreglum um eftirfylgni og skráningu frávika?
Hversu oft var eftirtöldum eftirlitsúrræðum beitt árið 2019:
a. Stöðvun starfsemi
b. Förgun vöru
c. Áminning
d. Dagsektir
e. Stjórnvaldssektir
f. Mál tilkynnt til lögreglu
g. Afturköllun starfsleyfis

Spurningar
1) Hvernig er þín upplifun af fyrirkomulagi gagnvart eftirliti í þínu umdæmi? Má nefna helstu kosti og galla.

Núverandi skipan heilbrigðiseftirlits með svæðisskiptingu landsins var komið á með lagasetningu 81/1988, sem voru endurnýjuð með lögum
ráð fyrir að heilbrigðisfulltrúi starfaði í hverju sveitarfélagi en raunin varð sú að einungis stærstu sveitarfélögin réðu til sín fulltrúa. Minni sve
ríkisrekna dýralækna.
2) Hverjir eru helstu kostir í núverandi eftirlitskerfi að þínu mati?
Heilbrigðiseftirlitið er samhæft um allt land og eftirlitið er virkt um allt land.

3) Hverjir eru helstu gallar í núverandi eftirlitskerfi að þínu mati?

Helstu gallar eru að stofnanir ríkisins, sem sjá eiga um samræmingu, eru sundraðar í Matvælastofnun og Umhverfisstofnun. Ísland er lítið l
hefur með laga og reglugerðum verið þrengt mjög að Heilbrigðiseftirliti og verkefni færð til miðlægra stofnana. Dæmi eftirlit með Mjólkurvinn
efnavörum fært til Umhverfistofnunar 2013 og eftirlit með fiskeldi til Umhverfistofnunar 2015. Eftir því sem ég sé best hafa verkefni verið fæ

4) Hverjar eru helstu áskoranir í núverandi eftirlitskerfi að þínu mati?
Helstu áskoranir í núverandi kerfi er að vera ekki að skipta sér af eftirliti annara stofnana og því eftirliti sem tekið hefur verið af okkur, sama
urðunarstöðum hjá Umhverfisstofnun. Starfsmaður sem sinnti þessu eftirliti hætti hjá UST enginn kom í eftirlit með sorpbrennslunni Funa o
með. Gerðar voru mengunarmælingar einhvern tíma á þessu tímabili en aldrei sagt frá þeim þar til nýr starfsmaður upplýsti um niðurstöður
Heilbrigðiseftirlitinu
kennt
um aðíhafa
ekki varað
íbúa við
þrátt fyrir að Umhverfisstofnun bæri ábyrgð á eftirlitinu en sinnti ekki. Þá
5) Hvar liggja tækifæri
til úrbóta
núverandi
eftirlitskerfi
aðhættunni
þínu mati?
Tækifærin í núverandi kerfi liggja fyrst og fremst í að færa eftirlit frá stofnunum ríkisins til eftirlits sveitarfélaga.

6) Hvernig er æskilegt fyrirkomulag eftirlits að þínu mati?
Æskilegast að halda fyrirkomulaginu óbreyttu, ef verkefni sem tekin hafa verið af heilbrigðiseftirliti væru færð aftur heim í hérað þá má efla

7) Telur þú þörf á endurskoðun á núverandi eftirlitskerfi? Ef svo er hvaða þætti þyrfti helst að skoða?
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Ekki er sérstök þörf á að endurskoða núverandi kerfi sem virkar vel hvað varðar heilbrigðiseftirlit Sveitarfélaga. Ef á að hræra í kerfinu þá m

8) Er að þínu mati verkaskipting skýr milli heilbrigðisnefnda, MAST/Umhverfisstofnunar og fagráðuneyta m.a. með hliðsjón af valdmörkum s

Verkaskipting milli Mast/UST og ráðuneyta er mjög óskýr, starfsmenn renna fram og til baka milli stofnana og ráðuneytis engin leið er að ge
varðar eftirlit með fyrirtækjum og stofnunum en tekist er á um það sem flokkast sem önnur sambærileg starfsemi. Full ástæða getur verið til
almennings og umhverfis alltaf að ráða för. Eftirlit með heimavinnslu búfjárafurða er hjá Matvælastofnun samkvæmt úrskurði ráðuneytis u

9) Eru að þínu mati möguleikar til samlegðaráhrifa með því að eftirlitið verði endurskoðað? Ef svo er, hvaða tegundir eftirlitsstarfsemi telur þ

Fyrir heilbrigðiseftirlit í dreifbýli eru engin sjáanleg samlegðar áhrif, vegalengdir og vetrarfærð (samgönguleysi) skapa sérstöðu fyrir Vestfirð
lagt áherslu á að vera sýnilegir í samfélaginu og heimsækjum alla eftirlitsstaði vetur, sumar, vor og haust. Samlegðaráhrif felast helst í að

10) Hvernig er fyrirkomulag varðandi setningu gjaldskrár í þínu umdæmi?
Setning gjaldskrár á Vestfjörðum er unnin eftir viðmiðunargjaldskrá sem ráðuneytið gaf út, Sigurbjörg Daðadóttir var ráðin í ráðuneytið til að
í reikniforskrift Þær forsendur sem þar eru gefnar notaðar til að fá fram tímagjald og sýnafjöldi deilt með rannsóknarkostnaði til að fá fram s
við 3 mánuði á ári. Verið er að ljúka áhættumati fyrirtækja á mengunar og hollustuháttasviði þegar það hefur verið prófað þarf að endurskoð
áhættumati.
11) Annað sem þú telur mikilvægt að koma á framfæri?

Tímasetning þessarar könnunar er mjög sérstök, þjóðfélagið er á hliðinni, samkomubann og hertar sótvarnaraðgerðir. Heilbrigðiseftirlit Sve
heilstætt óháð flokkun fyrirtækja vegna Umhverfisstofnun eða Matvælastofnu. Sjúkrahús verður aldrei flokkað sem sláturhús eða kjötvinns
umhverfi. Í ár hefur heilbrigðiseftirlitið skilað inn upplýsingum til Matvælastofnunar og Umhverfisstofnunar eins og óskað hefur verið eftir. Þa
Heilbrigðiseftirlits Vestfjarða er birtur fyrir lok febrúar ár hvert og Starfsskýrsla með yfirliti um starfsemi og eftirlit nýliðins árs er birt fyrir maí l
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Mengunarvarnir og hollustuhættir
Framkvæmd
a. Almennt um framkvæmd
Hefur verið innleitt gæðakerfi við framkvæmd eftirlits?
Er verkbókhald til staðar?
Byggir framkvæmd eftirlits á settum verklagsreglum?
Ef ekki, er byggt á leiðbeinandi viðmiðum Umhverfisstofnunar?
Er stuðst við handbækur eða annað útgefið efni?
b. Tíðni/umfang
Hver var fjöldi eftirlitsskyldra aðila árið 2019?
Hver var fjöldi eftirlitsferða árið 2019?
Er útbúin áætlun um reglubundið eftirlit varðandi mengunarvarnir, sbr. 4. mgr. 57. gr. reglugerðar nr. 550/2018?
Hvernig er tíðni eftirlits varðandi hollustuhætti ákveðin?
Hefur tilvist innra eftirlits og saga um fyrri hlítingu áhrif á tíðni?
c. Gerð eftirlitsskýrslna/skráning niðurstaðna
Eru ávallt gerðar eftirlitsskýrslur?
Hvernig er skráningu háttað (hvaða gagnagrunnur er notaður)?
Eru skýrslur gerðar aðgengilegar á vefsvæði heilbrigðisnefndar?
d. Tilfallandi eftirlit samkvæmt 64. gr. reglugerðar um hollustuhætti nr. 941/2002
Við hvaða tilefni er tilfallandi eftirlit framkvæmt? (Vegna kvartana, vegna fyrri frávika, frumkvæðisathuganir?)
Eru tilfallandi eftirlitsheimsóknir framkvæmdar án fyrirvara?
Frávik og meðferð þeirra
a. Fjöldi skráðra frávika árið 2019
b. Hve langur tími leið að jafnaði þar til leyst var úr fráviki?
c. Er beitt verklagsreglum um eftirfylgni og skráningu frávika?

Hversu oft var eftirtöldum eftirlitsúrræðum beitt árið 2019:
Krafa um úrbætur
Áminning
Sérstakar úttektir/viðbótareftirlit
Dagsektir
Stöðvun starfsemi
Máli vísað til Umhverfisstofnunar til álagningar stjórnvaldssekta
Mál tilkynnt til lögreglu

Matvælaeftirlit
Framkvæmd eftirlits
a. Almennt um framkvæmd
Hefur verið innleitt gæðakerfi við framkvæmd eftirlits?
Er verkbókhald til staðar?
Byggir framkvæmd eftirlits á settum verklagsreglum?
Er stuðst við skoðunarhandbækur MAST eða annað útgefið efni?
b. Tíðni
Hver var fjöldi eftirlitsskyldra aðila árið 2019?
Hver var fjöldi eftirlitsferða árið 2019?

Document Classification: KPMG Confidential

Er útbúin eftirlitsáætlun?
Hvernig er tíðni matvælaeftirlits ákveðin?
Er framkvæmd áhættuflokkun matvælafyrirtækja?
Er stuðst við áhættu- og frammistöðuflokkun MAST v/framleiðslu og dreifingu matvæla?
Hefur fyrri hlíting og/eða vottað innra eftirlit fyrirtækja áhrif á tíðni eftirlits?
c. Gerð eftirlitsskýrslna/skráning niðurstaðna
Eru ávallt gerðar eftirlitsskýrslur?
Hvernig er skráningu háttað (hvaða gagnagrunnur er notaður)?
Eru skýrslur birtar á vefsvæði heilbrigðisnefndar?
d. Tilfallandi eftirlit
Við hvaða tilefni er tilfallandi eftirlit framkvæmt? (Vegna kvartana, vegna fyrri frávika, frumkvæðisathuganir?)
Eru tilfallandi eftirlitsheimsóknir framkvæmdar án fyrirvara?
Frávik og meðferð þeirra
a. Fjöldi skráðra frávika árið 2019
b. Hve langur tími leið að jafnaði þar til leyst var úr fráviki?
c. Er beitt verklagsreglum um eftirfylgni og skráningu frávika?
Hversu oft var eftirtöldum eftirlitsúrræðum beitt árið 2019:
a. Stöðvun starfsemi
b. Förgun vöru
c. Áminning
d. Dagsektir
e. Stjórnvaldssektir
f. Mál tilkynnt til lögreglu
g. Afturköllun starfsleyfis

Spurningar
1) Hvernig er þín upplifun af fyrirkomulagi gagnvart eftirliti í þínu umdæmi? Má nefna helstu kosti og galla.

Núverandi skipan heilbrigðiseftirlits með svæðisskiptingu landsins var komið á með lagasetningu 81/1988, sem voru endurnýjuð með lögum 7/1998 og 93/1995
ráð fyrir að heilbrigðisfulltrúi starfaði í hverju sveitarfélagi en raunin varð sú að einungis stærstu sveitarfélögin réðu til sín fulltrúa. Minni sveitarfélög höfðu ekki b
ríkisrekna dýralækna.
2) Hverjir eru helstu kostir í núverandi eftirlitskerfi að þínu mati?
Heilbrigðiseftirlitið er samhæft um allt land og eftirlitið er virkt um allt land.

3) Hverjir eru helstu gallar í núverandi eftirlitskerfi að þínu mati?
Helstu gallar eru að stofnanir ríkisins, sem sjá eiga um samræmingu, eru sundraðar í Matvælastofnun og Umhverfisstofnun. Ísland er lítið land og óþarfa bruðl
hefur með laga og reglugerðum verið þrengt mjög að Heilbrigðiseftirliti og verkefni færð til miðlægra stofnana. Dæmi eftirlit með Mjólkurvinnlu, kjötvinnslum og
efnavörum fært til Umhverfistofnunar 2013 og eftirlit með fiskeldi til Umhverfistofnunar 2015. Eftir því sem ég sé best hafa verkefni verið færð fyrst og fremst til

4) Hverjar eru helstu áskoranir í núverandi eftirlitskerfi að þínu mati?
Helstu áskoranir í núverandi kerfi er að vera ekki að skipta sér af eftirliti annara stofnana og því eftirliti sem tekið hefur verið af okkur, sama hvort sem okkur fin
urðunarstöðum hjá Umhverfisstofnun. Starfsmaður sem sinnti þessu eftirliti hætti hjá UST enginn kom í eftirlit með sorpbrennslunni Funa og urðunarstöðum í 4
með. Gerðar voru mengunarmælingar einhvern tíma á þessu tímabili en aldrei sagt frá þeim þar til nýr starfsmaður upplýsti um niðurstöður úr Dioxin mælingum
Heilbrigðiseftirlitinu
kennt
um aðíhafa
ekki varað
íbúa við
þrátt fyrir að Umhverfisstofnun bæri ábyrgð á eftirlitinu en sinnti ekki. Þáttur Matvælastofnun
5) Hvar liggja tækifæri
til úrbóta
núverandi
eftirlitskerfi
aðhættunni
þínu mati?
Tækifærin í núverandi kerfi liggja fyrst og fremst í að færa eftirlit frá stofnunum ríkisins til eftirlits sveitarfélaga.

6) Hvernig er æskilegt fyrirkomulag eftirlits að þínu mati?

Æskilegast að halda fyrirkomulaginu óbreyttu, ef verkefni sem tekin hafa verið af heilbrigðiseftirliti væru færð aftur heim í hérað þá má efla eftirlitið og auka man

7) Telur þú þörf á endurskoðun á núverandi eftirlitskerfi? Ef svo er hvaða þætti þyrfti helst að skoða?
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Ekki er sérstök þörf á að endurskoða núverandi kerfi sem virkar vel hvað varðar heilbrigðiseftirlit Sveitarfélaga. Ef á að hræra í kerfinu þá má skoðað hvort ekk

8) Er að þínu mati verkaskipting skýr milli heilbrigðisnefnda, MAST/Umhverfisstofnunar og fagráðuneyta m.a. með hliðsjón af valdmörkum stjórnvalda?

Verkaskipting milli Mast/UST og ráðuneyta er mjög óskýr, starfsmenn renna fram og til baka milli stofnana og ráðuneytis engin leið er að gera sér grein fyrir hva
varðar eftirlit með fyrirtækjum og stofnunum en tekist er á um það sem flokkast sem önnur sambærileg starfsemi. Full ástæða getur verið til að skoða starfsemi
almennings og umhverfis alltaf að ráða för. Eftirlit með heimavinnslu búfjárafurða er hjá Matvælastofnun samkvæmt úrskurði ráðuneytis um megin starfsemi, þ

9) Eru að þínu mati möguleikar til samlegðaráhrifa með því að eftirlitið verði endurskoðað? Ef svo er, hvaða tegundir eftirlitsstarfsemi telur þú að hafi mest saml

Fyrir heilbrigðiseftirlit í dreifbýli eru engin sjáanleg samlegðar áhrif, vegalengdir og vetrarfærð (samgönguleysi) skapa sérstöðu fyrir Vestfirði. Mikill tími fer í fer
lagt áherslu á að vera sýnilegir í samfélaginu og heimsækjum alla eftirlitsstaði vetur, sumar, vor og haust. Samlegðaráhrif felast helst í að fá til baka þægilegt e

10) Hvernig er fyrirkomulag varðandi setningu gjaldskrár í þínu umdæmi?
Setning gjaldskrár á Vestfjörðum er unnin eftir viðmiðunargjaldskrá sem ráðuneytið gaf út, Sigurbjörg Daðadóttir var ráðin í ráðuneytið til að vinna verkið, (GEF
í reikniforskrift Þær forsendur sem þar eru gefnar notaðar til að fá fram tímagjald og sýnafjöldi deilt með rannsóknarkostnaði til að fá fram sýnagjald. Samsetni
við 3 mánuði á ári. Verið er að ljúka áhættumati fyrirtækja á mengunar og hollustuháttasviði þegar það hefur verið prófað þarf að endurskoða gjaldskrárgrunninn
áhættumati.
11) Annað sem þú telur mikilvægt að koma á framfæri?

Tímasetning þessarar könnunar er mjög sérstök, þjóðfélagið er á hliðinni, samkomubann og hertar sótvarnaraðgerðir. Heilbrigðiseftirlit Sveitarfélaga er eftirlit í
heilstætt óháð flokkun fyrirtækja vegna Umhverfisstofnun eða Matvælastofnu. Sjúkrahús verður aldrei flokkað sem sláturhús eða kjötvinnsla , eldhús veitingas
umhverfi. Í ár hefur heilbrigðiseftirlitið skilað inn upplýsingum til Matvælastofnunar og Umhverfisstofnunar eins og óskað hefur verið eftir. Það liggur við að meir
Heilbrigðiseftirlits Vestfjarða er birtur fyrir lok febrúar ár hvert og Starfsskýrsla með yfirliti um starfsemi og eftirlit nýliðins árs er birt fyrir maí lok.
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Gráir reitir eru innsláttarreitir

Svör

Já

Annað/frekari útskýring
Fyrsta gæðahandbók heilbrigðiseftirlits Vestfjarða var sett saman árið 2000, Nú eru
gátlistar og starfsleyfisskilyrði innbyggð í eftirlitsgrunn. Frávik og kvartanir eru skráðar
í samræmi við eftirlitshandbók UST. Samræmd starfsleyfisskilyrði gefa skoðunaratriði

Já
Já
Já
Já

620
252

Eftirlitskýrslur - Eftirlit þar sem ekki er skrifuð skýrsla telst ekki með hér

já

Efrilitsáætlun er gerð á hverju ári. Tíðni er ákvörðuð út frá áhættumati og fyrri sögu.

Já

Öll fyrirtæki eiga að starfrækja innra eftirlit. Tekið er tillit til þess (ákv. Í gjaldskrá)

Nei

Stundum eru bara teknar myndir, athugað hvort vara sé á markaði og annað smálegt

já

Eftirlitsgrunnur ICT ICELAND, byggt á eftirliti Umhverfisstofnunar
Vefgátt ICT ICELAND https://fmpro.is/fmi/webd/HES_REPORT, tengill á vefsíðu
eftirlits

já

Eftirlit er alltaf óboðað, nema á stöðum fjarri alfaraleið þá er athugað hvort einhver er á
staðnum.

Já

Já allt eftirlit er framkvæmt án fyrirvara.

Svör
67

Annað/frekari útskýring
Frávik voru skráð 2019
Reiknum með 3 mánuðum og viku fyrir alvarleg frávik. ATH skráning á frávik lokið,
þarf að bæta skráningu

já

Svör

Annað/frekari útskýring

67
24
16

Svör

Já

Endurteknar sýnatökur vegna neysluvatns, önnur heimsókn vegna úrbóta

Annað/frekari útskýring
Fyrsta gæðahandbók heilbrigðiseftirlits Vestfjarða var sett saman árið 2000, Nú eru
gátlistar og starfsleyfisskilyrði innbyggð í eftirlitsgrunn. Frávik og kvartanir eru skráðar
í samræmi við skoðunarhandbók MAST fyrir heilbrigðiseftirlit.

Já
Já
Já

Skoðunarhandbók og þær leiðbeiningar matvælastofnunar sem eru til

620
252

Eftirlitskýrslur - Eftirlit þar sem ekki er skrifuð skýrsla telst ekki með hér

Document Classification: KPMG Confidential

já

Eftirlitsáætlun er gerð á hverju ári. Tíðni er ákvörðuð út frá áhættumati og fyrri sögu.

já

Tíðni eftirlits er metin skv. umfangi eða stærð, áhættumati og fyrra eftirliti
Byggir á fyrri gjaldskrár vinnu. Áhættu og frammistöðumat þarf að vera samræmt milli
svæða. Notast er við það sem til er

já

Ákvæði í gjaldskrá en ekkert fyrirtæki hefur óskað eftir að tillit sé tekið til þess.

Já

Eftirlit með innköllun vöru og dagmerkingum ekki skráð

Já
Já

Eftirlitsgrunnur ICT ICELAND, byggt á eftirliti Umhverfisstofnunar
Vefgátt ICT ICELAND https://fmpro.is/fmi/webd/HES_REPORT, tengill á vefsíðu
eftirlits

Já

Allar eftirlitsheimsóknir eru framkvæmdar í óboðuðu eftirliti

Svör

Annað/frekari útskýring

67
40 dagar

Lengsta frávik var 3 mánuðir en oftast 7 - 10 dagar að fá fram úrbætur

Já

Svör

Annað/frekari útskýring

1

Stöðvun dreifingar,

24

og auglýsing um suðu á neysluvatni. Aðallega neysluvatn hjá ferðaþjónustu en einnig
3 þéttbýlisstaðir

um 7/1998 og 93/1995. Markmiðum laganna var náð með virku heilbrigðiseftirliti um allt land. Fyrri lög höfðu gert
eitarfélög höfðu ekki bolmagn og oft voru heilbrigðisfulltrúastöður notaðar sem aukagreiðslur til að laða að

land og óþarfa bruðl að reka tvær aðskyldar lögfræðideildir. Stofnanir hafa veruleg áhrif inni í ráðuneytum, því
nlu, kjötvinnslum og minni fiskvinnslum fært til Matvælastofnun við stofnun Matvælastofnunar 2010. Eftirlit með
ærð fyrst og fremst til að styðja við fjársveltar stofnanir.

a hvort sem okkur finnst því vera sinnt eða ekki. Dæmi af Vestfjörðum þá var eftirlit með sorpbrennslu og
og urðunarstöðum í 4 ár. Á þessum tíma var viðhaldi og rekstri sorpbrennslunnar ekki sinnt og enginn að fylgjast
ur úr Dioxin mælingum. Heilbrigðiseftirlitið var aldrei upplýst, en í skýrslu Alþingis um Díoxin mengun var
áttur Matvælastofnunar í þessu máli fór aldrei fyrir dómstóla en þessu máli svipar mjög til Kjötbökumálsins fræga.

a eftirlitið og auka mannskap.
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má skoðað hvort ekki er hægt að finna samlegðaráhrif með sameiningu Umhverfisstofnunar og Matvælastofnunar

era sér grein fyrir hvað er upprunnið í ráðuneytum og hvað kemur frá stofnunum. Verkefni HES eru skýr hvað
il að skoða starfsemi þó hennar sé ekki getið í upptalningum með lögum og reglugerðum þar verða hagsmunir
um megin starfsemi, þar er komin skýr lína sem var oft óljós. Sama á við um litlar harðfiskvinnslur.

þú að hafi mest samlegðaráhrif?

rði. Mikill tími fer í ferðir, það er ekkert sem heitir að klára eftirlit, fólk býr hér allt árið ekki bara yfir sumarið. Höfum
ð fá til baka þægilegt eftirlit sem hefur verið flutt frá okkur s.s. eftirlit með mjólkurstöðvum, fiskeldi t.d.

að vinna verkið, (GEFIÐ ÚT SEM REGLUGERÐ FRÁ UMHVERFISRÁÐUNEYTINU). Tölur úr ársreikningi settar inn
sýnagjald. Samsetning fyrirtækja er með þeim hætti að megnið er mjög lítil fyrirtæki og öll ferðaþjónustan er bundin
ða gjaldskrárgrunninn en ekki er víst að forsendurnar breytist mikið, því flokkun fyrirtækja hefur ávallt byggst á

eitarfélaga er eftirlit í nærumhverfi sem hefur heilsu almennings og umhverfis að leiðarljósi. Eftirlitið er samfellt, og
nsla , eldhús veitingastaða er ekki sjálfstæð eining. Heilbrigðiseftirlit hefur eftirlit með margþættri starfsemi í nær
Það liggur við að meiri tími sé farinn í að skila stofnunum upplýsingum sem aldrei er gert neitt við. Ársreikningur
lok.
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Rekstur heilbrigðisnefnda
Árslok 2019
Rekstrartekjur
Eftirlitsgjöld og leyfi

30564728

Framlög sveitarfélaga til rekstrar

8479434

Aðrar tekjur

3206308

Rekstrartekjur alls

42250470

Rekstrargjöld
Laun og launatengd gjöld

31563321

Önnur gjöld

11006964

Rekstrargjöld alls

42570285

Eftirlitsgjöld og leyfi skv. lögum hollustuhætti og matvælalögum*

28724015

Fjöldi starfsfólks

2

Fjöldi stöðugilda

2

Fjöldi stöðugilda við heilbrigðiseftirlit

2

* Ef niðurbrot er til staðar
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