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Einnig sent í tölvupósti.

Efni: Umsögn um 387. mál, frumvarp tíl laga um stofnun Matvælarannsókna hf.

Umsðgn: Þó hér sé um að ræða breytingu á ríkisstofnunum og samkvæmt eðli 
máls ætti ekki að blanda heilbrigðiseftirliti sveitarfélaga eða 
sveitarfélögum í þá tiltekt, eru eftirfarandi athugasemdir gerðar við 
frumvarpið:

1. Það hefiir verið ráðandi stefna Heilbrigðiseftirlits Norðurlands eystra 
að ekki verði farið í neinar breytingar á matvælaeftiriiti eða 
matvælaeftirlitsstofnunum, þ.m.t. rannsóknarstofum vegna matvælaeftirlits, 
fyrr en fyrir liggur útfært skipulag fyrir hið nýja fyrirkomulag eða hina 
nýju stofnun.
Það gildir ekki eingöngu fyrir stofnunina sjálfa heldur einnig hvaða áhrif 
breytingin hefur fyrir allt eftirlit vítt og breytt um landið bæði fyrir 
fyrirtæki landsins og eftirlitsaðila þá sem nota þjónustuna.
Ekkert réttlætir að breyta breytinganna vegna og því verður að liggja fyrir 
hvert er hagræðið af breytingunum og hvert er óhagræðið og i framhaldi af þvi 
á að taka ákvörðun.
15. gr. athugasemda við frumvarpið er leitast við að telja upp kosti þess að 
sameina umræddar stofnanir, en þar er fyrst og fremst miðað við rannsóknir 
sem tengjast nýsköpun en ekki eftirlitsrannsóknir vegna matvælaöryggis 
sem sinna þarf um allt land.
Ef ofangreind forvinna vegna framtíðarskipulags hefiir ekki átt sér stað, er 
engin leið að kostnaðargreina fyrirhugaðar breytingar enda sést það vel á 
umsögn fjárlagaskrifstofu Fjármálaráðuneytisins, sem fylgir með frumvarpinu. 
í umsögninni eru niðurstöðurnar teknar saman i siðasta málslið og sést þar 
greinilega að mikil óvissa er um kostnað samfara þessu.

2. í frumvarpinu er Sjávarútvegsráðuneyti falin yfírumsjón fyrirhugaðrar 
stofnunar, Matvælwwmsóknar hf.
Heilbrigðiseftirlit Norðurlands eystra hefur ávallt haft uppi efasemdir um 
að ráðuneyti atrinnuveganna, hverju nafni sem það nefnist, sé réttur aðili 
til að gæta hagsmuna neytenda hvað varðar matvælaöryggi og lýðheilsu. 
Slikt eftirlit ætti að vera hjá ráðuneyti sem ekki er sérstaklega ætlað að 
gæta hagsmuna sérstaks atvinnuvegar og er þannig tengt fyrirtækjum í 
þeim atvinnuvegi.

Erindinr.Þ
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Mjög jákvætt er að sjá, það sem fram kemur í athugasemdum við frumvarp 
þetta, að gert sé ráð fýrir að vísindasamstarf stofhunarinnar við háskóla i 
landinu verði á grundvelli samnings við þá háskóla sem þess óska.
Einnig er extt atriði sem nefht er sem ávinningur við sameininguna að 
Matvælarannsóknir hf., með yfirgripsmeiri þekkingu en áður var, geti veitt 
háskólum um allt land betri þjónustu.
Þá er nefnd aukin geta til að annast verkefni fyrir stjóravöld, til að þjónusta 
háskóla og til að þjónusta atvinnulífíð.

Þrátt fyrir þessi jákvæðu viðhorf sem fram koma í athugasemdunum eru þessi 
atríði ekki að skila sér í frumvarpið.

Það værí hægt að lagfæra frumvarpið til mnna með þvi að bæta þessum 
atríðum inn í 2. gr. þess. Gert er ráð fyrir þessu í athugasemdum við 2. gr.
( í: athugasemdir við einstakar greinar).
Eins væri til mikilla bóta að setja þau skipulagsatríði sem fram koma í 
Iið 7 í athugasemdunum inn í frumvarpið

Virðingarfyllst,
f.h. Heilbrigðiseftirlits Norðurlands eystra

framkvæmdastjóri


