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Høringssvar - Forslag til fremtidig organisering av nødmeldetjenesten (112-rapporten)

Post- og teletilsynet (PT) viser til brev av 3. september 2009 hvor PT gis anledning til å
kommentere forslag til fremtidig organisering av nødmeldetjenesten.

PT oppfatter det slik at arbeidsgruppen som har levert rapporten er ferdig med sitt arbeid og at
selve teksten i den vil bli stående. PT gir derfor utfyllende kommentarer snarere enn forslag til
endringer i selve rapportteksten.

Stedfesting av IP-telefoni-anrop
Ref. kapittel 5 (side 22), avsnittet "Publikums varsling over nødnumrene 110, 112 og 113".
Det står: "Ved bruk av IP-telefon er det ved nødsentralene i dag ikke mulig å stedfeste hvor et
anrop kommer fra."

PTs kommentar:
PT finner denne formuleringen noe unyansert. Ved bruk av IP-telefon vil stedfestelsen av anropet
kunne være feilaktig. Dette gjelder (potensielt) nomadisk IP-telefoni. Grunnet manglende
teknologiske løsninger for sikker opprinnelsesmarkering av anrop fra IP-telefoner som benyttes
nomadisk, er det åpnet for at tilbydere kan søke Post- og teletilsynet om dispensasjon fra kravet.
Det er knyttet konkrete vilkår til slike unntak, bl.a. krav til å registrere kundens hjemmeadresse og
formidle denne til nødsentralen sammen med en merking av anropet som  (potensielt) nomadisk
bredbandstelefoni.

Universell utforming
Ref. punkt 10.2 "Kriterier for organisering og kompetanse" (side 91-94)

PTs kommentar:
Selv om utvidelsen av sentralens tekniske kapasiteter er grunnlegende for å oppnå universell
utforming, er dette alene ikke tilstrekkelig. Behovfor kompetanse innen mottak av anrop via ikke-
talebaserte kanaler er derfor også relevant. (Ref. "Nordiske retningslinjer om alarmtjenester for
teksttelefoni" utarbeidet av NFTH, Nordisk Forum for Telekommunikasjon og Handikap. Seksjon
"Krav til tjenesteleverandøren" i dette dokumentet stiller krav til operatørene som betjener
nødsentralen.)
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Ref. punkt 10.3 avsnittet "Tjenesten skal tilfredsstille kravene for universell utforming" (side 94)
Rapporten påpeker at hovedproblemet ved dagens løsning er at hørsels- og talehemmede kan nå
nødmeldetjenesten bare via den tradisjonelle teksttelefonen. Rapporten nevner at det er behov for
støtte av alternative kommunikasjonskanaler så som SMS, e-post og onlinetjenester.

PTs kommentar:
Ideelt bør sentralen også kunne:

• nås direkte via den tradisjonelle teksttelefonen (i dag går teksttelefonanrop gjennom
formidlingssentralen)

• motta anrop fra tegnspråklige brukere via bildetelefoni

Raske tekniske oppgraderinger
Ref. punkt 10.3 avsnittet "Automatisk identifisering av innringer (opprinnelsesmarkering)" (side 95)
og punkt 12.2 "Antall 112-sentraler i en fremtidig nødmeldetjeneste" (side 107)

PTs kommentar:
Erfaringen med dagens organisering av nødemeldetjenesten med et stort antall nødsentraler har
vist at det er vanskelig å få til raske endringer i det tekniske utstyret som mottar
opprinnelsesmarkering. En betydelig reduksjon av antallet nødsentraler vil derfor også kunne ha
den fordelen at det vil bli lettere å få til raske (tekniske) oppgraderinger.

Redusere feilanrop
Ref. punkt 12.5, avsnittet "Tiltak for å redusere tekniske feilanrop" (side 110).

PTs kommentar:
PT støtter en vurdering av tiltak for å redusere tekniske feilanrop. Problemstillingen knyttet til anrop
fra mobiltelefoner uten SIM-kort har implikasjoner utover de rent tekniske. Ekomloven § 2-6
fastsetter at anrop til nødnummer skal kunne foretas uten vederlag og uten bruk av "mynt, kort,
kode eller annet tilgangsmiddel". PT  ønsker derfor å delta i en nærmere utredning av denne
problemstillingen.

Robuste forbindelser til offentlige nett
Ref. punkt 10.3, avsnittet "Elektronisk kommunikasjon med nødsentralen" (side 95)

PTs kommentar:
Det  er  svært viktig med robuste kommunikasjonsløsninger mellom publikum og nødsentralene og
internt mellom nødsentralene. PT vil derfor minne om det ansvaret nødetatene har for å skaffe
gode ekomløsninger:

• De må sørge for tilfredsstillende nivå på tjenestekvalitet (service level agreement - SLA) i
sine avtaler med ekomtilbydere. (PT har medvirket til å utarbeide maler for slike avtaler
som finnes på PTs hjemmeside.)

• Det er viktig at de informerer sine ekomtilbydere om sin samfunnskritiske funksjon og
videre om hvilke elektroniske kommunikasjonstjenester som er nødvendige for  å  utføre
denne funksjonen. I krise- og beredskapssituasjoner vil myndighetene kunne prioritere
samfunnskritiske brukere. For å håndtere slik prioritering effektivt i en krisesituasjon er
forhåndsregistrering av kritiske brukere og tjenester viktig. Plikten til å informere sin tilbyder
fremgår av Ekomforskriften §8-1.
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