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Helse-  og omsorgsdepartementets høring av forskrift om varsling av
og tiltak ved alvorlige hendelser av betydning for internasjonal
folkehelse

Det vises til Nærings- og handelsdepartementets brev av 27. februar vedrørende ovennevnte.

Sjøfartsdirektoratet har i brev til Nærings- og handelsdepartementet av henholdsvis 20. april og
20. oktober 20041 kommentert den revisjonen av WHOs internasjonale helsereglement som-det
foreliggende forskriftsutkastet skal implementere i norsk rett. Oppsummeringsvis var
Sjøfartsdirektoratets kommentarer den gang at det reviderte internasjonale helsereglementet ikke
ville innebære store endringer for skipsfarten i forhold til det helsereglementet som allerede gjaldt.
Det samme synspunktet gjelder for utkastet til forskrifter, ,sett i forhold til de någjeldende
forskriftene.

Sjøfartsdirektoratet har likevel enkelte kommentarer til. utkastet til forskrifter:

1. I § 5 annet ledd er uttrykket "tjenestemenn ved [... ] skipskontrollen" brukt for å pålegge
varslingsplikt for Sjøfartsdirektoratets inspektører når de innen sitt ansvarsområde får informasjon
som kan gi mistanke om en alvorlig hendelse av betydning for internasjonal folkehelse. Begrepet
"skipskontrollen" er imidlertid gått ut av bruk, og de tjenestemenn det er tale om er tjenestemenn i
Sjøfartsdirektoratet.

2. Av forskriftsutkastets § 20 fremgår det at fører av skip må fremlegge "Erklæring om
helseforholdene om bord på skip" dersom Sosial- og helsedirektoratet eller kommunelegen krever
det. Det ville øke informasjonsverdien av bestemmelsen dersom det fremgikk at den erklæringen
det er snakk om er den internasjonale "Maritime declaration of health" som er inntatt som Annex
8 til det internasjonale helsereglementet, da dette er regler som i stor grad vil få anvendelse på
utenlandske skip som anløper norske havner.

I departementets merknader til § 20 heter det at "luftfarts- og sjøfartsmyndighetene må ivareta
administreringen av dokumentene, og blant annet sørge for at oppdaterte skjemaer er
tilgjengelige". Det er noe uklart hva som menes med dette. Det antas at departementet ikke er av
den oppfatning at Sjøfartsdirektoratet skal motta slike erklæringer når de blir avgitt av kapteinen
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på et skip. Sjøfartsdirektoratet har ingen slik rolle i dag, og det forhold at slike helseerklæringer
bare skal avgis etter pålegg fra helsemyndighetene tilsier at det er disse som må ta hånd om den
videre oppfølgning av erklæringen. I dag er det formentlig i praksis tollvesenet som mottar slike
erklæringer, jf. forskrift av 9. mai 1953 om vern mot overføring av smittsom sykdom fra utlandet
mv. § 18 nr. 1 første ledd annet punktum.

Når det gjelder å holde oppdaterte skjema tilgjengelig, så er det i dag Sosial- og helsedirektoratet
som har gjort skjemaet tilgjengelig, så vidt sees, bare i engelsk versjon. I og med at malen for
slike skjema er et vedlegg til det internasjonale helsereglementet, synes dette å være den mest
hensiktsmessige løsningen også for fremtiden.

3. Av forskriften § 21 fremgår det at skip kan pålegges å fremlegge "Sertifikat for
hygienekontroll på skip" eller "Sertifikat for dispensasjon fra hygienekontroll på skip". Også dette
er sertifikater som på utenlandske skip vil forefinnes i internasjonale utgaver.

Det fremgår for øvrig ikke av forskriften hva som er vilkårene for at et skip skal være utrustet med
ett av disse sertifikatene, eventuelt hvilket. Det internasjonale helsereglementet gir mer detaljerte
bestemmelser om dette, men i og med at manglende overholdelse av plikten til å ha et gyldig
sertifikat gir norske myndigheter rett til å treffe tvangstiltak overfor skipet, så bør vilkårene
fremgå av forskriften selv.

Med hilsen

Sigurd Gude e.f.
fung sjøfartsdirektør
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