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Kosning fulltrúa í heilbrigðisnefnd Vestfjarða.
Samkvæmt lögum nr. 7/1998 skal kjósa heilbrigðisnefnd eftir hverjar
sveitastjórnarkosningar. Nefndin er 6 manna. Sveitafélögin kjósa 5 fulltrúa og
atvinnurekendur á svæðinu tilnefna einn. Hér hefur sá háttur hafður að kjósa
nýja heilbrigðisnefnd á Fjórðungsþingi. Fjórðungsþing er samstarfsvettvangur
sveitarfélaganna á starfssvæði heilbrigðiseftirlits og því eðlilegt að
heilbrigðisnefndin sé kjörin þar.
Að Heilbrigðiseftirliti Vestfjarða standa
Ísafjarðarbær,
Bolungarvík,
Súðavíkurhreppur,
Kaldrananeshreppur,
Árneshreppur, Strandabyggð, Reykhhólahreppur, Vesturbyggð og Tálknafjörður.,
Á. Fjórðusngþingi sem haldið verður dagana 9-10 september á Patreksfirði þarf
að kjósa 5 fulltrúa í heilbrigðisnefnd.

Stjórnsýsluleg staða
Stjórnsýslulega er heilbrigðiseftirlit á vegum sveitarfélaga. Heilbrigðiseftirlit er
rekið skv. ákvæðum laga um hollustuhætti og mengunarvarnir nr. 7/1998 m.s.br. en þar
segir m.a. „Ekkert sveitarfélag skal vera án heilbrigðiseftirlits“ og „Landið skiptist í
eftirlitssvæði og skal heilbrigðisnefnd, kosin eftir hverjar sveitarstjórnarkosningar, starfa
á hverju svæði“. Heilbrigðisnefnd Vestfjarða er kosin á Fjórðungsþingi eftir hverjar
sveitarstjórnarkosningar.
Heilbrigðisnefnd
Vestfjarðasvæðis
nær
yfir
Vestfjarðakjálkann, skorinn frá um botn Gilsfjarðar og þvert yfir í Bitruna.
Um áramót var Kjósasvæði lagt niður og skipt up milli aðlægra svæða. Þannig að
í dag eru 9 heilbrigðiseftirlitssvæði.

Heilbrigðisnefnd
Í heilbrigðisnefnd eiga sæti fimm menn, kosnir af hlutaðeigandi sveitarstjórnum,
þar af skal einn vera formaður. Samtök atvinnurekenda og náttúruverndarnefndir
sveitarfélaga á eftirlitssvæðinu eiga rétt á að tilnefna einn fulltrúa hvor í nefndina
til viðbótar. Í ár eru sveitarstjórnarkosningar 14. maí, heilbrigðisnefnd heldur
umboði sínu fram að Fjórðungsþingi (haustþing) þar sem ný heilbrigðisnefnd
verður kosin. Við val í heilbrigðisnefnd hefur landfræðileg staðsetning

nefndarmanna tekið mið af gömlu heilbrigðisnefndunum og endurspegla þannig
svæðið sem unnið er á en einnig hefur fagþekking og reynsla ráðið miklu.

Með kveðju

______________________
Anton Helgason
Framkvæmdastjóri
Heilbrigðiseftirlits Vestfjarða

Lög um hollustuhætti og mengunarvarnir nr. 7/1998
II. kafli. Stjórn, skipan og starfsmenn.
44. gr.] [Heilbrigðiseftirlit.]
Ekkert sveitarfélag skal vera án heilbrigðiseftirlits og greiða sveitarfélögin kostnað við
eftirlitið að svo miklu leyti sem lög mæla ekki fyrir á annan veg.
1)
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L. 66/2017, 18. gr.

[45. gr.] [Eftirlitssvæði.]
[Landið skiptist í eftirlitssvæði og skal heilbrigðisnefnd, kosin eftir hverjar
sveitarstjórnarkosningar, starfa á hverju svæði. Í hverri nefnd skulu eiga sæti sex menn,
fimm kosnir af hlutaðeigandi sveitarstjórnum, þar af skal einn vera formaður, og einn
tilnefndur af samtökum atvinnurekenda á eftirlitssvæðinu. Atkvæði formanns ræður
úrslitum ef atkvæði falla jafnt í nefndinni. Náttúruverndarnefndir sveitarfélaga á
eftirlitssvæðinu eiga rétt á að tilnefna einn fulltrúa í nefndina til viðbótar en hann hefur
ekki atkvæðisrétt við afgreiðslu mála í nefndinni. Sömu reglur gilda um varamenn.]
Eftirlitssvæði skv. 1. mgr. eru:
1. Reykjavíkursvæði.
Starfssvæði: Reykjavíkurborg.
2. Vesturlandssvæði.
Starfssvæði: Vesturlandskjördæmi.
3. Vestfjarðasvæði.
Starfssvæði: Vestfjarðakjördæmi.
4. Norðurlandssvæði vestra.
Starfssvæði: Norðurlandskjördæmi vestra.
5. Norðurlandssvæði eystra.
Starfssvæði: Norðurlandskjördæmi eystra.
6. Austurlandssvæði.
Starfssvæði: Austurlandskjördæmi.
7. Suðurlandssvæði.
Starfssvæði: Suðurlandskjördæmi.
8. Suðurnesjasvæði.
Starfssvæði: Reykjanesbær, Grindavíkurkaupstaður, Sandgerðisbær, Gerðahreppur og
Vatnsleysustrandarhreppur.
9. Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæði.
Starfssvæði: Hafnarfjarðarkaupstaður, Bessastaðahreppur, Garðabær og Kópavogsbær.
10. Kjósarsvæði.
Starfssvæði: Seltjarnarneskaupstaður, Mosfellsbær og Kjósarhreppur.
[Ráðherra] getur í reglugerð, að höfðu samráði við hlutaðeigandi sveitarfélög og að
fenginni umsögn [Umhverfisstofnunar], kveðið á um sameiningu eftirlitssvæða.
Heimilt er heilbrigðisnefndum að gera samkomulag um annað fyrirkomulag
heilbrigðiseftirlits á milli eftirlitssvæða. Í slíkum tilvikum hafa heilbrigðisfulltrúar sama
rétt til afskipta þar og á eigin svæði.
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L. 66/2017, 19. gr. 2)L. 59/1999, 1. gr. 3)L. 126/2011, 258. gr. 4)Rg. 1110/2021. 5)L. 164/2002, 14. gr.

