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

Det vises til Deres oversendelse av 01.02.07.

Vi har fått forskriftsutkastet til høring både som Fylkesmannen i Nordland og som
Helsetilsynet i Nordland. Da forskriften oppfattes primært å ha betydning for
Fylkesmannen, er det denne som skriver høringsuttalelsen.

Utkastet til IHR-forskrift har, i motsetning til smittevernloven og MSIS- og
Tuberkuloseregisterforskriften, ingen bestemmelser om varslingsplikt m.v. til
fylkesmannen. Dette er påfallende, da det i høringsbrevet heter at forskriftsutkastet bygger
på eksisterende varslingsbestemmelser i MSIS- og Tuberkuloseregisterforskriften kap 3.

Kapittel 3 i MSIS- og Tuberkuloseregisterforskriften omhandler varsling om smittsomme
sykdommer. Etter §§ 3-2 til 3-7 skal fylkesmannen varsles i en rekke situasjoner (gruppe A
og B-sykdommer,  utbrudd i helseinstitusjon,  smitte fra dyr mv.).

Smittevemloven § 4-10 omhandler informasjonsplikt og bistandsplikt for andre
myndigheter (politi, veterinærmyndighet mv.) ved mistanke om allmennfarlig smittsom
sykdom. De skal underrette kommunelegen eller fylkesmannen.

Fylkesmannen i Nordland er av den oppfatning at lovverket på området bør være
overensstemmende. I forskriftsutkastet § 5 må da varslingsplikt til fylkesmannen om
hendelser av betydning for internasjonal folkehelse omtales. I § 12 må fylkesmannen med
på listen over myndigheter som Folkehelseinstituttet skal orientere om WHO-anbefalinger.

Dersom departementet mot formodning skulle mene at fylkesmannen ikke skal underrettes
om alvorlige hendelser av betydning for internasjonal folkehelse, burde dette vært
begrunnet i høringsbrevet.
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