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HØRINGSUTTALELSE FRA DATAFORENINGEN

Høring - Endring i ekomlov og forskrift 2011

Det vises til høringsdokument fra Samferdselsdepartementet av 16.november 2011.

Dataforeningen (DND) har gjennomgått høringsnotatet, og har ingen kommentarer til de
foreslåtte endringene, men vil gjerne bemerke:

Pkt. 1.2 Plikten til entydig identifikasjon. Det har vært en del tilfeller av at enkeltpersoner
har blitt påført kostnader og ubehageligheter i forbindelse med identitetstyveri. Lovverket
bør være helt klart når det gjelder bevisbyrde i slike saker slik at den som utsettes for
identitetstyveri med påfølgende kostnader for bruk av elektroniske tjenester utløst av
identitetstyven, ikke blir skadelidende. Vi håper den nye ordlyden sørger for dette.

Pkt. 1.3 § 2-6 Anrop til nødmeldingstjeneste og geografisk lokalisering av nødanrop
Vi vil gjerne bemerke at siden det ikke foreligger krav til leveringstid for SMS, kan det
være en uegnet tjeneste for nødmeldinger. Det burde kanskje også foreligge krav om
prioritering av SMS til nødmeldingstjenesten med definert overføringstid.

Ny § 6-2a Krav til opplysninger for geografisk lokalisering av nødanrop

Kommentar til siste ledd:

Begrepet aksessuavhengig IP-telefon bør defineres. Det antas at det betyr nomadiske
eller mobile IP-telefonfunksjoner (f.eks. softphone på PC eller mobiltelefon, eller f.eks. IP-
telefoni på 450 mhz nettet.). Så lenge det benyttes geografisk begrensede nett, kan det
tenkes muligheter til å identifisere IP-enhetens plassering på en lignende måte som i
mobilnett. I noen tilfeller vil en slik kommunikasjon foregå som datakommunikasjon i
mobilnettet, og antas da å komme inn under kravene til leverandør av mobile tjenester.
Formuleringene i dette punktet kan trolig gjøres mer presise.
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