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

Innledning
Det vises til Helse- og omsorgsdepartementets (HOD) høringsbrev av 1. februar 2007
om utkast til forskrift om varsling av og tiltak ved alvorlige hendelser av betydning for
internasjonal folkehelse (IHR forskriften) og utkast til kommentarer til forskriften.
Det vises videre til telefonsamtale med HOD v/H. Wilson om forlenget høringsfrist.

Verdens helseorganisasjons (WHO) internasjonale helsereglement, IHR (2005), er
bindende for Norge og utkastet til forskrift er ment å gjennomføre IHR (2005) i norsk
rett.

Fiskeri- og kystdepartementet har forelagt forskriftsutkastet for Fiskeridirektoratet og
har bedt Kystdirektoratet (som er hovedkontor i Kystverket) sende sine merknader via
Fiskeri- og kystdepartementet som grunnlag for vår uttalelse. Kopi av
Fiskeridirektoratets og Kystdirektoratets høringsuttalelser er vedlagt.

Generelle merknader
Forskriftens formål er å forebygge mot og kontrollere hendelser som kan utgjøre en
trussel mot internasjonal folkehelse og sikre en helsemessig oppfølging ved slike
hendelser.

Alle hendelser som kan utgjøre en trussel mot internasjonal folkehelse omfattes, også
hendelser med kjemikalier. Forskriften har således en side til beredskapen mot akutt
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forurensning. Etter forurensningsloven har privat virksomhet det primære ansvaret for
beredskap mot utslipp fra egen virksomhet. Dersom privat virksomhet ikke kan
håndtere utslippet skal den kommunale beredskapen aksjonere. Ved kjemiske utslipp
vil bedrifters egen brann-/kjemikalieberedskap og det kommunale brannvesenet være
de sentrale operative beredskapsstyrkene. Den statlige beredskapen mot akutt
forurensning, der Kystverket er operativ etat, vil ved slike hendelser først og fremst ha
en rådgiverrolle, bl.a. gjennom internasjonalt kontaktnettverk av spesialister på ulike
kjemikalier og deres virkninger. Kystverket skal imidlertid alltid varsles, jf nedenfor.

IHR-forskriftens kap. 2 har regler om varsling ved mistanke om alvorlig hendelse med
betydning for internasjonal folkehelse. Nasjonalt folkehelseinstitutt utpekes som
nasjonalt kontaktpunkt i Norge for varsling og kommunikasjon med WHO.
Kommunelegen er kontaktpunktet på lokalt plan. Med hjemmel i smittevernlovens
§ 4-10 om informasjonsplikt og bistandsplikt for andre myndigheter er det i
forskriftsutkastet § 5 gitt regel om andre myndigheters varslingsplikt til
folkehelseinstituttet og kommunelegen. Dersom hendelsen er et akutt kjemisk utslipp,
skal dette også varsles til lokalt brannvesen og til Kystverket, jf forskrift av 9. juli 1992
nr. 1269 om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning. Denne
forskriften er under revisjon. I denne sammenheng har Kystverket vurdert om det er
hensiktsmessig å nedfelle Kystverkets varslingsplikt etter IHR-forskriften også i
forskrift om varsling av akutt forurensning. Kystverkets konklusjon er at dette ikke er
hensiktsmessig og at man heller bør nedfelle Kystverkets varslingsplikt etter IHR-
forskriften i underliggende varslingsinstrukser og avtaler mellom etatene. Fiskeri- og
kystdepartementet slutter seg til dette.

Merknader til forskriftsutkastetes enkelte bestemmelser og til utkastet til
kommentarer til de enkelte bestemmelsene
Ny tekst i kursiv

Til utkastet til HODs kommentar til 2
I kommentaren til § 2 tredje ledd foreslås det at siste setning i andre avsnitt endres til
følgende:  "Annen akutt kjemisk forurensning håndteres normalt av lokalt brannvesen,
eventuelt i samråd med Kystverket."

Til 5 Varslin til kommunele e o Nasjonalt folkehelseinstitutt
I annet ledd i § 5 må betegnelsen "losvesen" endres til "lostjenesten".

Fiskeridirektoratets har uttalt at det bør vurderes varslingsplikt etter § 5 annet ledd for
Fiskeridirektoratets tjenestemenn. Disse tjenestemennene utfører bl.a.
havnestatskontroll og kan i sin tjeneste motta slik informasjon som gir varslingsplikt
etter § 5. Fiskeri- og kystdepartementet slutter seg til denne vurderingen.
I annet ledd i § 5 er tjenestemenn i "havnevesenet" pålagt varslingsplikt. Fiskeri- og
kystdepartementet vil minne om at også ansatte i andre havner enn de som er
organisert som kommunale etater og i private havner kan motta informasjon som
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utløser varslingsplikt etter bestemmelsen. Smittevernloven § 4-10 synes imidlertid ikke
i dag å hjemle varlingsplikt for ansatte i slike havner.

Til utkastet til HODs kommentar til 5
I kommentaren til § 5 annet ledd foreslås det at siste setning i andre avsnitt endres til
følgende:  "Akutt kjemikalieutslipp varsles til brannvesenet og Kystverket jf forskrift av 9.
juli 1992 nr. 1269".

Til 11 Varslin s likt for fører av ski ...
I denne bestemmelsen foreslås det at varsling fra skip om helsetilstanden om bord skal
gå via Kystvakten. Departementet forstår det slik at "erklæring om helseforholdene om
bord" etter dagen regelverk (forskrift av 9. mai 1953 nr. 7) skal gis til tolltjenestemann.
Det framgår ikke av HODs høringsbrev eller utkastet til kommentarer til § 11 hvorfor
man nå har valgt Kystvakten som kontaktpunkt. Fiskeri- og kystdepartementet anser at
skipsfarten ikke bør ha unødvendig mange rapporteringspunkter ved anløp i Norge.
Dette hensynet tilsier at varsling etter IHR-forskriften § 11 går til en myndighet skipet
uansett skal ha kontakt med ved anløp. Etter departementets vurdering bør det derfor
vurderes å opprettholde varslingen via Tollvesenet i denne sammenheng.

Til 16 Ski luftfart  o andre trans ortmidler ...
I tredje  ledd må henvisningen endres til, ",  18".

Med hilsen

A(Q'19A-

Henriette Nesheim
seniorrådgiver

Willy'(e stad
seniorrådgiver
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