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Umsögn starfsfólks matvælaeftirlitssviðs Fiskistofu, sem býr á höfuðborgarsvæðinu, um 
frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum vegna tilfærslu verkefna innan Stjómarráðs 
íslands. (Þskj. 131— 130. mál. Lagt fyrir Alþingi á 135. löggjafarþingi 2007-2008.)

Hafnarfirði 8. nóvember 2007

í þessari umsögn verður eingöngu fjallað um 7. þátt frumvarpsins, breytingar vegna flutnings 
matvælamála til sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytis.

Starfsfólk Fiskistofu fagnar því að eftir margra ára umræður skuli loksins vera tekið 
raunverulegt skref í þá átt að sameina allt matvælaeftirlit í eina stofnun, þó enn sé töluvert 
ógert. Fiskistofa hefur fyrir margt löngu lagt til að undirbúningur verksins hæfist og lagði 
m.a. til fyrir einu og hálfu ári að skipaður yrði starfshópur sem gerði tillögur um 
fyrirkomulag matvælaeftirlits og tæki við þá vinnu tillit til þess að á okkur hvílir sú skylda að 
innleiða gerðir ESB um matvælaöryggi í íslenskan rétt. Það er því miður að frumvarpið 
skyldi samið í flýti, án samráðs við Fiskistofu, sem þó verður að teljast búa yfir mikilli 
sérfræðiþekkingu á þessum málaflokki. Það er því undarlegt að lesa eftirfarandi í 
athugasemdum með frumvarpinu:

„Við undirbúning frumvarpsins í  hlutaðeigandi ráðuneytum. hefur verið haft víðtœkt 
samráð við þær stofnanir sem í hlut eiga. Þar sem frumvarpið varðar eingöngu 
tilfærslu verkefna milli ráðuneyta og hagræðingu sem því fylgir mun það fyrst og 
fremst hafa áhrif á stjómsýsluna sjálfa. Ætla má að hún verði almennt talað betur í 
stakk búin en fyrr til að sinna verkefnum sínum.“

Samkvæmt framlögðu frumvarpi er ætlunin að Landbúnaðarstofnun (LBS) yfirtaki verkefni 
matvælaeftirlitssviðs Fiskistofu (FS) og matvælasviðs Umhverfisstofnunar (UST). Starfsfólk 
Fiskistofu hefði talið eðlilegra að sett yrði á laggimar ný stofnun um verkefni matvælaeftirlits 
á grunni þeirra þriggja stofnana og stofnanahluta sem að málinu koma. Fiskistofustjóri hefur 
gert athugasemdir við aðdraganda þeirra breytinga sem boðaðar eru í 7. þætti frumvarpsins 
og tekur starfsfólk matvælaeftirlitssviðs Fiskistofu undir þær.

Landbúnaðastofnun á að yfirtaka starfsemi sem er á Fiskistofu og Umhverfísstofnunar.

Starfsfólki matvælaeftirlitssviðs Fiskistofu hefur verið kynnt að verið sé að stofna nýja 
stofnun, Matvælaeftirlitið, sem muni sinna verkefnum sem áður voru hjá Fiskistofu,



Landbúnaðarstofnun og Umhverfisstofnun. Yið lestur frumvarpsins kveður þó við annan tón 
en samkvæmt því er ætlunin að Landbúnaðarstofnun yfirtaki verkefni matvælaeftirlitssviðs 
Fiskistofu og matvælasviðs Umhverfisstofnunar. Rétt er að benda á að hjá þessum tveimur 
stofnunum, FS og UST, starfa nú rúmlega tuttugu starfsmenn beint að matvælaöryggis- og 
eftirlitsmálum. Þetta eru líklega fleiri starfsmenn en sinna þessum málum hjá LBS, með 
starfsstöð á Selfossi.

Eftirfarandi kaflar í athugasemdum við frumvarpið styðja þá ályktun að ekki sé verið að 
stofna nýja stofnun heldur sé ætlunin að Landbúnaðarstofnun yfirtaki verkefni hinna tveggja:

„Helstu efnislegar breytingar tengjast sameiningu matvœlaeftirlits hjá 
Landbúnaðarstofnun, sem lagt er til að fá i heitið Matvœlaeftirlitið, til samrœmis við 
aukin verkefhi.u

,/iukið verður við hlutverk Landbúnaðarstofnunar að þessu leyti og er lagt til að hún 
fá i heitið Matvælaeftirlitið. Mun hún taka við matvælaeftirliti sem nú er hjá Fiskistofu 
og Umhverfisstofhun.“

í  athugasemdum með 42. gr. frumvarpsins segir m.a.:

„Þar sem Landbúnaðarstofnun fæ r nýtt nafn og tekur við starfsemi matvælasviðs 
Fiskistofu falla brott 2. og 3. mgr. 22. gr. matvælalaganna.u

í athugasemdum með b-lið 60. gr. frumvarpsins segir m.a.:

,Ákvæðið tekur mið a f flutningi verkefna til Landbúnaðarstofnunar er fæ r  nýtt heiti 
og verður Matvælaeftirlitið

Starfsmannamál og staðsetning.

Landbúnaðarstofnun hefur aðsetur og aðalskrifstofu á Selfossi, skv. 2. gr. reglugerðar um 
skipulag og starfsemi Landbúnaðarstofnunar en hún er sett á með stoð í 2. mgr. 4. gr. laga nr. 
80/2005 um Landbúnaðarstofnun.

Þar sem ætlunin er að Landbúnaðarstofnun yfirtaki starfsemi sem í dag er á 
matvælaeftirlitssviði Fiskistofu og breyti um nafn og kallist Matvælaeftirlitið, óttast 
starfsfólk Fiskistofu að starfsstöð þess muni flytjist til Selfoss, þar sem aðsetur og 
aðalskrifstofa LBS er. Frá sjónarhóli þeirra sem starfa að eftirliti með sjávarafurðum er þessi 
staðsetning mjög óheppileg, m.a. vegna fjarlægðar frá fiskvinnslum, enda Suðurlandið það 
landsvæði sem hefur fæstar fiskvinnslumar. Að auki er rétt að benda á að lang mest af 
innflutningi matvæla fer um hafnir á höfuðborgarsvæðinu. Það getur ekki talist góð nýting á 
almannafé að skipulegga eftirlit með veiðum, vinnslu og innflutningi á þann hátt.

Flutningur matvælaeftirlits á Selfoss getur haft þau áhrif að margir núverandi starfsmanna 
Fiskistofu sjái sér ekki fært að starfa áfram á þessu sviði. Við það tapast mikil 
sérfræðiþekking sem erfitt getur reynst að byggja upp að nýju, á Selfossi.

Sé gengið út frá að stofnunin verði staðsett á Selfossi finnst starfsfólki matvælaeftirlitssviðs 
Fiskistofu eðlilegt að litið sé þannig á að störfin verði í raun lögð niður og því stenst 
skýringin í athugasemdum við b-lið 60. greinar frumvarpsins varla þar sem segir m.a.:
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,Ákvœðið gerir ráð fyrir þv í að starfsmenn, sem ráðnir hafa verið hjá matvœlasviði 
Fiskistofu og matvælasviði Umhverfisstofnunar, haldi störfum sínum og óbreyttum 
starfskjörum hjá Matvœlaeftirlitinu. Störf eru ekki lögð niður heldur flu tt til 
Matvælaeftirlitsins með því að sú stofnun yfirtekur ráðningarsamninga. 
Starfsmönnum er þannig ekki sagt upp við yfirfærslu verkefna enda eru störfin ekki 
lögð niður.“

Því er haldið fram að það væri meira rót að flytja matvælaeftirlit Landbúnaðarstofnunar til 
höfuðborgarsvæðisins en að flytja starfsfólk Fiskistofu og Umhverfisstofnunar á Selfoss. Það 
er ekki víst að þetta standist nánari skoðun. Þeir starfsmenn FS og UST sem missa störfin við 
flutning verkefnanna á Selfoss eru rúmlega tuttugu, sem er umtalsvert fleiri en þeir 
starfsmenn LBS sem sinna matvælaöryggismálum á Selfossi eru nú. Auk þess keyra í dag 11 
starfsmenn LBS á Selfossi daglega á milli höfuðborgarsvæðisins og Selfoss. Þar að auki hafa 
fimm starfsmenn LBS starfsstöð á Keldum og þrir starfa þar mjög reglulega að auki. Það eru 
því ekki margir starfsmenn LBS sem bæði vinna og búa á Selfossi.

Það vekur einnig nokkum ugg um framtíð matvælaeftirlits á íslandi að það skuli verða 
staðsett á Selfossi. Það er nokkuð ljóst að það verður aldrei eins auðvelt að manna stöður 
sérfræðinga úti á landi eins og það er á höfuðborgarsvæðinu. Stofnunin getur því lent í 
vandræðum með að fylla stöður sérfræðinga þegar fram líða stundir, sem getur ekki talist 
matvælaeftirliti og matvælaöryggismálum okkar til framdráttar.

Lokaorð.

Við viljum að lokum endurtaka að við fögnum því að nú sé loksins hafin vinna við að koma 
matvælaöryggismálum á íslandi í viðunandi horf. Við bendum um leið á að okkur þykir 
miður að verkið skuli unnið á þennan hátt, án samráðs og án þess að taka þann tíma sem þarf 
til þess að tryggt sé að vandað verði til verksins. Þar sem Matvælaeftirlitið á að byggja á 
grunni Landbúnaðarstofnunar, sem nú er staðsett á Selfossi, óttast starfsfólk Fiskistofu að 
starfsvettvangur þess flytjist á Selfoss. Við bendum á að fordæmi eru fyrir því að stofnun hafi 
starfsstöðvar á fleiri en einum stað og leggjum við áherslu á að öflug starfsstöð 
Matvælaeftirlitsins verði á höfuðborgarsvæðinu, á því svæði sem flest matvælafyrirtæki eru á 
og í góðum tengslum við samgöngleiðir til annarra landshluta og við aðrar stofnanir.

F. h. Starfsmanna matvælaeftirlitssviðs Fiskistofu

Halldór Ó. Zoéga
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