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

Landsorganisasjonen i Norge (LO) ser positivt på det samarbeid som skjer i regi av Verdens
Helseorganisasjon (WHO) om varsling av og tiltak ved alvorlige hendelser av betydning for
internasjonal folkehelse. Vi støtter derfor forskriftens intensjon om å forebygge, beskytte mot,
varsle om og kontrollere hendelser som kan utgjøre en trussel mot internasjonal folkehelse.
Vi viser her til formålsparagrafen i utkastet til forskrift. Vi er også enig i at dette skal gjøres
på måter som unngår unødvendig forstyrrelser av internasjonal trafikk og handel.

LO vil imidlertid påpeke at de tiltak som skal gjennomføres vil kunne ha stor betydning for
de berørte arbeidstakere, og det må derfor være et krav at forskriften også fastsetter at tiltak
skal gjennomføres slik at de ivaretar sikkerhet og helse for de arbeidstakere som involveres,
og tiltakene må være slik at de i minst mulig grad vanskeliggjør de ansattes arbeidssituasjon.

Vi vil også peke på at Arbeidstilsynet ikke er nevnt blant de aktuelle myndigheter som vil
kunne bli involvert i et samarbeid. Dette til tross for at Arbeidstilsynet har et overordnet
ansvar for kontrollen med at arbeidsgivere følger opp sin plikt til å ivareta arbeidstakeres
sikkerhet og helse.

Vi ber derfor om at man i forskriften innarbeider at det må tas hensyn til sikkerhet og helse
for de som skal involveres i tiltak, og at man vurderer i hvilken grad det er naturlig å knytte
Arbeidstilsynet opp mot forskriften i forhold til varsling og lignende.

Med vennlig hilsen
LANDSORGANISASJONEN I NORGE
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