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Høringssvar - Utkast til forskrift om varsling av og tiltak ved alvorlige 
hendelser av betydning for internasjonal folkehelse (IHR-forskriften) 
  
 
Vi viser til Helse- og omsorgsdepartementets brev av 1. februar om utkast til forskrift om 
varsling av og tiltak ved alvorlige hendelser av betydning for internasjonal folkehelse med 
høringsfrist 2. mai 2007. Vegdirektoratet har fått utsatt høringsfristen til 23. mai. 
 
Vegdirektoratet kan ikke se at Statens vegvesen vil bli direkte berørt av denne forskriften i og 
med at vi ikke har blitt tillagt noen konkrete oppgaver.  
 
Vi vil imidlertid informere om at Statens vegvesen gjennom sitt sektoransvar, har en stor 
organisasjon som kan tenkes å bli berørt av forskriften. Gjennom daglig virksomhet på veg, 
alene eller sammen med andre statsinstitusjoner, bedrives kontroll av lette og tunge 
kjøretøyer. Kontrollen skjer over hele landet, til alle døgnets tider. Dagens samfunn er 
organisert slik at det meste av varer til enhver tid befinner seg på veg. Det er således mulig at 
våre kontrollører raskt vil få befatning med alvorlige hendelser som har betydning for 
folkehelsen. 
 
Hensikten med forskriften bør være å sikre at landet har et velfungerende beredskapssystem 
for å håndtere alvorlige hendelser av betydning for folkehelse. Statens vegvesen har gjennom 
Sivilt beredskapssystem oppgaver som vil kunne nyttiggjøres i forbindelse med anvendelse av 
denne forskriften. Disse oppgavene ivaretas gjennom system for krisehåndtering som vil være 
etablert ut i hele etaten innen utgangen av 2007. 
 
 
 
 
 
 
Vi stiller spørsmål ved om det er et bevisst valg at Statens vegvesen ikke er nevnt direkte i 
forskriften i og med at så mange andre instanser som blant annet politiet, skipskontrollen, 
losvesenet, tollvesenet, m.m er spesielt nevnt. 
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Utover dette har vi ingen kommentarer. 
 
Kjøretøyseksjonen 
Med hilsen 
 
 
 
Sigurd Olav Olsen 
seksjonsleder 
 Lone Bruvold Nilsen 
 
 
 
 
 
  
 


