
Skýrsla Heilbrigðisnefndar Vesturlands 2021 

Auður Kjartansdóttir, varaformaður Heilbrigðisnefndar, í fjarveru Karitasar Jónsdóttur, 
formanns 

Rekstur Heilbrigðiseftirlits Vesturlands gekk með ágætum árið 2021. 

 

Heilbrigðisnefndin fundaði 8 sinnum á árinu, en auk hefðbundinna nefndarfunda voru einnig 

haldnir aðal- og eigendafundir. Allir nefndarfundir fóru fram í gegnum fjarfundabúnað, að 

undanskildum aðalfundi sem haldinn var í Borgarnesi. 

 

Störf Heilbrigðisnefndarinnar voru með hefðbundnu sniði, en hlutverk nefndarinnar er að 

framfylgja hinum ýmsu lögum og reglum sem henni er ætlað að hafa eftirlit með. Meðal 

verkefna voru fjármál heilbrigðiseftirlitsins, svör við fyrirspurnum, kvörtunum, útgáfa 

starfsleyfa sem og umsagnir til opinberra aðila s.s. sýslumanns, Skipulagsstofnunar, 

Umhverfisstofnunar, byggingarfulltrúa sveitarfélaga á Vesturlandi og ráðuneyta. 

 

Á haustmánuðum gekk sameining Kjósarhrepps við eftirlitssvæði Heilbrigðiseftirlits 

Vesturlands í gegn og bjóðum þau hjartanlega velkomin í samstarfið. 

 

Í árslok var gengið frá fastráðningu Þorsteins Narfasonar sem framkvæmdastjóra 

Heilbrigðiseftirlits Vesturlands. Þorsteinn var ráðinn tímabundið sumarið 2020 en 

samningurinn var til síðustu áramóta. Á haustmánuðum auglýsti nefndin stöðu 

framkvæmdastjóra og af hópi umsækjanda var Þorsteinn metinn hæfastur. Það er ánægjulegt 

að hafa fengið staðfestingu á ráðningu hans til okkar, enda mikill fagmaður og metnaðarfullur 

í starfi framkvæmdastjóra. 

 

Áherslur í rekstri heilbrigðiseftirlitsins hafa verið að koma á stöðugleika í rekstrinum og auka 

umsvif eftirlits hægt og sígandi, svo lögbundnum skyldum sé betur framfylgt. Í fjárhagsáætlun 

2022 var samþykkt að ráða nýjan heilbrigðisfulltrúa frá og með næsta sumri, og verða 

starfsmenn eftirlitsins þá fjórir talsins. Ekki hefur tekist að fara í allt lögbundið eftirlit á síðustu 

árum. Starfsleyfum fjölgaði þó nokkuð á árinu og ljóst að fjöldi fyrirtækja fjölgaði enn frekar 

um áramót við sameiningu Kjósarhrepps við eftirlitið. Það er því ljóst að enn þarf að bæta í á 

komandi misserum svo unnt sé að veita öllum þá þjónustu sem þeim ber að fá og eiga rétt á 

samkvæmt lögum.  



 

Framkvæmdastjóri mun fara yfir betur rekstur síðasta árs í sinni kynningu.  

 

Og að lokum vil ég nota tækifærið hér fyrir hönd formanns og þakka framkvæmdastjóra, 

starfsmönnum eftirlitsins og nefndarmönnum fyrir gott samstarf á árinu.  

 
Borgarnesi 16. mars 2022 


