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Høringssvar - helseberedskap ved miljø - og kjemikaliehenvendelser mv.

Vi viser til høringsbrev fra Helse - og omsorgsdepartementet av 28. oktober 2015 om
helseberedskap ved miljø - og kjemikaliehendelser mv.

Tolldirektoratet har ingen konkrete kommentarer til selve høringsforslaget, men ønsker å gi
noen kommentarer basert på T olletatens rolle og virksomhet.

Tolletatens strategiske posisjon som grensekont roll myndighet gjør at T olletaten kan bidra til
ivaretakelse av samfunnssikkerhet en gjennom kontroll og avdekking av varer som potensielt
kan utgjøre en helsetrussel .

Informasjon om varestrømmer og hvilke aktører som innføre r, utføre r og distribuerer varer, vil
være nyttig i denne sammenheng . Skal slik informasjon kunne nytt iggjør es på best mulig måte
er det viktig med et næ rt samarbeid og god informasjonsflyt mellom Tolletaten og andre
berørte myndigheter. For best mulig å kunne trygge samfunnet og Tolletatens egne
tjenestemenn i sitt arbeid mener vi at informasjonsflyten bør sikres gjennom raske og effektive
løsninger på nasjonalt nivå . Vi ser for oss at dette for eksempel kan gjøres gjennom å opprette et
sentralt kontaktpunk t me d beredskapstelefon og mail adresse med døgn beredskap . Det er også
viktig at de samarbeidende etatene har hjemler i sine regelverk som muliggjør utveksling av
informasjon mellom myndighetene.

Med hilsen

Sonja Finne
fung. seksjonssjef Erik Løvseth

rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent.
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