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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
Forsvarsdepartementet (FD) viser til brev fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) datert
22. juni 2018 om ovennevnte sak. De to dokumentene som er sendt ut på høring er en del av
oppfølgingen av «Nasjonal strategi for CBRNE-beredskap 2016-2020». Utkastene til Mandat
for og sammensetning av Kriseutvalg for beredskap mot biologiske hendelser og Nasjonal
beredskapsplan mot utbrudd av alvorlige smittsomme sykdommer er en viktig del av arbeidet
med oppfølging av den nasjonale CBRNE-strategien.
Utkast til Mandat for og sammensetning av Kriseutvalg for beredskap mot biologiske hendelser med rådgivere, samt mandat for Fylkesmannen er i hovedsak bygget på mandatet til
Kriseutvalget for atomberedskap. Sistnevnte har vist seg å være en god modell, som også
bør kunne brukes på B-området. FD merker seg at mandatet gjelder for fredstid, ved sikkerhetspolitiske kriser og væpnet konflikt. Dette er en hensiktsmessig tilnærming som bidrar til å
redusere utfordringene knyttet til overgang fra en type situasjon til den neste. En slik organisering gjør det heller ikke nødvendig å identifisere hvilken type situasjon landet befinner seg i
før Kriseutvalget kan tre i funksjon. Dette vil være en fordel ved såkalte «hybride hendelser».
I mandatet defineres biologiske hendelser som naturlige smitteutbrudd og tilsiktede handlinger med biologisk materiale. Dette innebærer at Kriseutvalget også skal håndtere situasjoner
hvor biologiske stridsmidler tas i bruk og terrorhandlinger med biologisk materiale. Det synes
hensiktsmessig at det på denne måten er det samme utvalget som håndterer biologiske
hendelser uavhengig av årsak.
FD støtter forslaget om at Forsvaret skal være representert i Kriseutvalget for biologiske
hendelser. Når det gjelder sammensetningen av Kriseutvalgets rådgivere, foreslås i utkastet
at forsvarssektoren er representert ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) og Forsvarets
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ABC-skole (FABCS). Her bør det også vurderes å ta inn Forsvarets sanitet (FSAN) som har
et særlig ansvar for B-beredskap i Forsvaret.
Mandatet omtaler ikke kostnadsdeling. FD antar at det er sektorprinsippet som legges til
grunn, det vil si at alle involverte aktører dekker egne kostnader i forbindelse med planlegging og gjennomføring av tiltak. Kostnadsspørsmålet kan med fordel tas inn i mandatet.
Når det gjelder utkast til Nasjonal beredskapsplan mot utbrudd av alvorlige smittsomme
sykdommer, bør det klargjøres hvordan denne forholder seg til Nasjonal plan mot pandemisk
influensa. Det kan også synes som Kriseutvalget for beredskap mot biologiske hendelser og
Pandemikomiteén i noen grad har overlappende oppgaver og ansvarsområde. Også her kan
det være fordelaktig med en klargjøring og eventuelt vurdere om de to organene kan slås
sammen.
Håndtering av biologiske hendelser i Forsvaret er i stor grad avhengig av sivile helseressurser. I henhold til Nasjonal CBRNE-strategi (pkt. 6.4) skal sivil støtte til Forsvaret i krise og krig
avklares blant annet med hensyn til håndtering av B-hendelser. FD kan ikke se at dette forholdet er omtalt i utkastet til Nasjonal beredskapsplan mot utbrudd av alvorlige smittsomme
sykdommer, og anmoder om at det tas inn.
Vi merker oss at høyrisikosmittetransport om bord i Forsvarets C-130J Hercules fly er omtalt i
utkastet til plan. I denne sammenheng er det også aktuelt å nevne redningshelikoptrene når
en løsning foreligger. FD savner imidlertid en omtale av laboratoriet ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) og Forsvarets mikrobiologiske laboratorium (FML).
FD registrerer at dokumentene også er sendt på høring direkte til Forsvaret, Forsvarets
forskningsinstitutt og Forsvarets ABC-skole, og forutsetter at disse adressatene sender sine
egne kommentarer.
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