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Ad høring av utkast til forskrift om varsling av og tiltak ved alvorlige hendelser av
betydning for internasjonal folkehelse  (  IHR-forskriften )

Det vises til Helse- og omsorgsdepartementets brev av 01.02 d.å. vedlagt høringsutkast til
forskrift om varsling av og tiltak ved alvorlige hendelser av betydning for internasjonal folkehelse
(I HR-forskriften).

Forskriftens krav retter seg slik vi forstår det mot lufthavner som har internasjonal trafikk.
Forskriften stiller blant annet krav til kapasitet for utpekte lufthavner slik at de kan håndtere en
alvorlig hendelse av betydning for internasjonal folkehelse.

Vi legger til grunn at det iht. utkastets § 18, første ledd, er Sosial- og helsedirektoratet som har
ansvaret for å utpeke aktuelle lufthavner som i beredskapssammenheng kan benyttes som
mottak når det foreligger en alvorlig hendelse. Videre at det er kommunene som iht. § 18, andre
ledd, har ansvaret for å påse at aktuelle lufthavner besitter nødvendige kapasiteter, og som
derfor må sørge for å koordinere sine planverk mot planverket til de lufthavner som utpekes.
Avinor legger til grunn bestemmelsene i luftfartslovens § 13-9 i beredskapsarbeidet for øvrig.

Henvisningen i § 16, tredje ledd, antas å skulle være til § 18, og ikke til § 16 som i utkastet.

Med referanse til varslingsprosedyrene beskrevet i § 5, andre ledd, hvor det fremgår at både
Nasjonalt folkehelseinstitutt og kommunelegen skal varsles, vil det etter vårt syn være
hensiktsmessig at varsling fra aktuell lufthavn går til kommunelegen, som kan vurdere situasjonen
ut fra det lokale ansvaret for helseberedskapen, og som igjen varsler Nasjonalt
folkehelseinstitutt, med mindre annet avtales lokalt.
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