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HØRING AV UTKAST TIL FORSKRIFT OM VARSLING AV OG TILTAK VED
ALVORLIGE  HENDELSER  AV BETYDNING FOR INTERNASJONAL
FOLKEHELSE (IHR-FORSKRIFTEN)

Det vises til brev av 1. februar om ovennevnte og til samtale Ramsland/Wilson og
Hugaas/Wilson om samme sak.

Forsvarsdepartementet har følgende kommentarer til utkastet til forskrift:

Når det gjelder førere av private fartøyers plikt til å informere myndighetene om
mistenkelige forhold, er Kystvakten listet opp som en av instansene som skal varsles.
Forsvarsdepartementet ser det ikke som hensiktsmessig at Kystvakten skal være
kontaktpunkt for meldinger fra private personer. Vi ber derfor om at henvisningen til
Kystvakten i § 11 i utkastet til forskrift og på side 6 i utkastet til merknader til den
enkelte paragraf tas ut.

I utkastets § 5 om varsling, annet ledd, listes offentlige tjenestemenn som plikter å
rapportere/varsle når informasjon som kan gi mistanke om alvorlig hendelse mottas. I
denne oversikten er tjenestemenn i Forsvaret unntatt. Etter vårt syn bør også
Forsvarets tjenestemenn ha en slik plikt. Forsvaret (inkl Kystvakt) fører med hjemmel i
anløpsforskriften kontroll med fartøy, herunder visiterer. I tillegg utfører Kystvakten
inspeksjoner av fiskefartøy, og på anmodning fra andre offentlige etater inspeksjoner av
andre typer fartøy. Forsvaret vil dermed ofte på et tidlig tidspunkt kunne få kunnskap
om forhold som det er av interesse for andre offentlige etater å kjenne til.

Vi reiser videre spørsmålet om virkeområdet i forskriftsutkastet § 2 i større grad bør
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harmoniseres med smittevernlovens virkeområdebestemmelse. Det bør etter vårt syn
bl.a. vurderes om forskriften bør gjøres gjeldende for norske fartøy og luftfartøy hvor de
enn befinner seg. Videre bør en i relasjon til at forskriftsutkastet gis anvendelse for
norsk del av kontinentalsokkelen, etter sin ordlyd også for utenlandske personer,
vurdere å innta en generell avgrensning om at dette gjelder med de begrensninger som
er anerkjent i folkeretten eller følger av overenskomst med fremmed stat.

Spørsmålet om deling av varslingsinformasjon nasjonalt er ikke særlig omtalt i utkastet.
Sett fra vår side er det helt åpenbart at Forsvaret må være/gjøres kjent med slike
varsler/informasjon om hendelser etc. Dette er forhold som vil kunne være meget
relevant i forbindelse med en rekke av Forsvarets oppgaver, som Kystvaktens
inspeksjonsvirksomhet, Grensevaktens kontoller m.m, i tillegg til at Forsvaret i en del
situasjoner trolig vil kunne bistå med ressurser dersom det skulle være nødvendig.

Med hilsen

Harald Hiorth (e..)
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