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Akureyri, 15-11-2007
Alþingi 

Erindi nn Þ /35/2/2
Nefndasvið Alþingis komudag U T  Ié>.li'2öO^
Austurstræti 8-10 
150 Reykjavík

Einnig sent í tölvupósti.

Efni: Umsðgn um þingskjal 131,130. mál, frumvarp til laga um breytingu á 
ýmsum lögum vegna tilfærslu verkefna innan Stjórnarráðs Islands.

Á fundi Heilbrigðisnefiidar Norðurlands eystra á Akureyri, þann 8. nóvember 
2007, var eftirfarandi tekið fyrir:
Frumvarp til laga að breytingum á ýmsum lögum vegna tilfærslu verkefna innan 
stjómarráðsins hefur nú verið lagt fram á Alþingi. Heilbrigðiseftirliti sveitarfélaga 
hefur ekki verið sent frumvarpið til umsagnar þrátt fyrir að breyta á bæði 
matvælalögunum og lögum um hollustuhætti og mengunarvamir.
Eftirfarandi bókun var samþykkt og verður send til Alþingis:

A) “Heilbrigðisnefnd Norðurlands eystra lýsir ánægju sinni yfir þeirri 
einföldun á stjórnsýslunni sem felst í því að sameina eftirlitsstarfsem ríkisins 
með matvælum undir eitt ráðuneyti og eina stofnun.
Nefndin telur hins vegar að “Matvælaeftirlitið “ (sjá gr. 57 og 61) sé 
misvísandi nafn á væntanlega sameiginlega stofnun. Aðrir möguleikar gætu 
t.d. verið Matvælastofa, Matvælastofnun eða Matvælaeftirlit ríkisins.

Greinargerð: Stór hluti matvælaeftirlits í landinu er vistaður hjá 
heilbrigðiseftirliti sveitarfélaganna og er með þessari nafngift dregið úr vægi 
þess mikla starfs sem þar hefur verið unnið og komið okkur í hæsta 
gaeðaflnkk í heiminum varðandi örvggi matvæla.
Heilbrigðiseftirlit felur í sér fjölmarga þætti s.s. matvælaeftirlit. eftirlit með 
hollustuháttum, öryggiseftirlit með leiksvæðum og sundlaugum, eftirlit með 
eiturefnum og hættulegum efnum og eftirlit með mengunarvörnum og 
vöktun tengt þessum málaflokkum.

B) Mótmælt er harðlega ákvæðum 55. gr. frumvarpsins er varðar breytingu 
á lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir, nr. 7/1998, þar sem lagt er til 
orðið “matvælum” falli brott úr 2. mgr. 3. gr. laganna.
Þetta er óásættanleg breyting með tilliti til Heilbrigðiseftirlits 
sveitarfélaganna I landinu þar sem merking orðsins heilbrigðiseftirlit 
gjörbreytist við þetta.
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Greinargerð: Breytingin felur í sér að orðið “matvælum” falli út úr 
skilgreiningu á hollustuvernd.
í  1. mgr. sömu greinar laganna segir að hollustuhættir taki til 
hollustuveradar og í 4. mgr. er tekið fram að heilbrigðiseftirlit taki til 
hollustuhátta auk annars sem þar er talið.
Með tillögunni er þannig verið að leggja til að orðið matvæli falli út úr 
skilgreiningunni á heilbrigðiseftirliti.
Þar sem fram kemur í frumvarpinu að heilbrigðiseftirlit sveitarfélaganna 
eigi að starfa í óbreyttri mynd skýtur skökku við að leggja til að mætvæli 
falli út úr hugtakinu heilbrigðiseftirlit.
Engu virðist breyta varðandi aðra þætti frumvarpsins þó þessi breyting á 
lögum nr. 7/1998 verði ekki gerð.
Sjá einnig greinargerð við A) lið.

Þetta tilkynnist hér með.

F.h. Heilbrigðiseftirlits Norðurlands eystra

framkvaemdastjóri


