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Høring - utkast til Nasjonal beredskapsplan mot utbrudd av alvorlige
smittsomme sykdommer og utkast til Mandat for og sammensetning av
kriseutvalg for beredskap mot biologiske hendelser
Vi viser til Helse- og omsorgsdepartementets brev av 22.06.2018.
Finansdepartementet har følgende merknader til høringsutkastet.
I henhold til forskrift om varsling av og tiltak ved alvorlige hendelser av betydning for
internasjonal folkehelse mv. (IHR-forskriften) har Tolletaten en varslingsrolle til
helsemyndighetene, jf. §§ 5 og 20. Varsel som skal avgis fra fører av skip, luftfartøy og
andre transportmidler om helsetilstanden om bord, kan blant annet avgis til Tolletaten.
Helseerklæringer fra fører av skip eller luftfartøy skal avgis til Tolletaten eller
kommunelegen. I utkastet til nasjonal beredskapsplan mot utbrudd av alvorlig
smittsomme sykdommer under punkt 3.2.6 «Varsling etter internasjonalt
helsereglement (IHR)», siste setning, vises det også til at varsel kan gis til Tolletaten.
Finansdepartementet mener at det ikke er hensiktsmessig at Tolletaten har en slik
varslingsrolle som nevnt ovenfor, og at det av beredskapshensyn er mer
hensiktsmessig at varsler og helseerklæringer som avgis jf. IHR-forskriften §§ 5 og 20,
oversendes direkte til helsemyndighetene og ikke via Tolletaten. Det antas at
Tolletatens rolle er historisk betinget ved at etaten tidligere ekspederte skip ved å møte
opp ved ankomst og gå om bord i skipet. Slik er det ikke i dag, da ekspedering skjer
ved meldeplikt til Tolletaten, jf. tollforskriften via Safe Sea Net Norway. IHR-forskriften
bør derfor endres ved at «Tollvesenet» utgår fra § 5, og «tjenestemann ved tollvesenet»
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utgår fra § 20. I tillegg bør «tollvesenet» utgå i siste setning under punkt 3.2.6 i utkastet
til nasjonal beredskapsplan mot utbrudd av alvorlig smittsomme sykdommer.

Med hilsen

Frode Tarjei Selman e.f.
konst. ekspedisjonssjef
Paal Gjennestad
avdelingsdirektør
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