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Høring - Endring i ekomlov og forskrift 2011

Justis- og beredskapsdepartementet (JD) viser til brev av 16.11.2011 om høring av
endring i ekomlov og forskrift 2011. JD har forelagt saken for Politidirektoratet,
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og direktoratet for
Nødkommunikasjon (DNK). Politiets data og materielltjeneste (PDMT) har svart
direkte til Samferdselsdepartementet da de var satt opp som egen høringsinstans. På
bakgrunn av innhentete høringsinnspill har vi følgende merknader.

Om endringsforslag i ekomloven § 2-4
Departementet støtter lovfesting av plikten for at tilbyder må sikre entydig
identifikasjon av sluttbrukere.

Om endringsforslag i ekomloven § 2-6
Departementet ser det som positivt at anrop til nødetatenes nødmeldetjeneste skal
kunne foretas fra alle terminaler tilknyttet offentlig telefontjeneste og SMS-tjeneste. Vi
ønsker uansett å gjøre oppmerksom på at spørsmålet om, og hvordan nødetatene skal
ta i mot nødmeldinger fra ulike brukergrupper, imidlertid i utgangspunktet er et
operativt spørsmål som fagetatene selv er ansvarlig for. Nødetatene må vurdere og
bestemme hvilken løsning og innordning som de mener er mest hensiktsmessig og
forsvarlig å innføre i sin etat og evt. på hvilket tidspunkt. For at det skal være mulig for
dem å innføre slike løsninger er det nødvendig at teletilbyderne har lagt til rette for
dette slik som endringsforslaget i ekomloven nå legger opp til.

Departementet støtter PDMT i at det i forkant av etablering av en slik tjeneste må
foretas et arbeid hvor nødetatene og leverandørene av offentlig telefontjenester enes
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om en ensartet plattform for hvordan disse meldingene skal distribueres til den
respektive etat.

Vi ønsker spesielt å støtte forslaget til PDMT om § 2. 6. 1.ledd også skal omfatte MMS-
tjeneste. Videre at tjenesten må etableres med krav til geografisk ruting i offentlig nett
tilsvarende taleløsningen for nødanrop til 11x. I tillegg må det presiseres at tjenesten,
inkludert geografisk ruting, skal leveres for tilbydernes regning, og at sendte
SMS/MMS til 1 lx skal medføre automatisk leveringsbekreftelse til sluttbruker for
tilbydernes regning.

Om endringsforslag i ekomforskriften § 6-2 a:
DSB ønsker sannsynlighetsområdet i tillegg til "faktisk dekning". Med dette menes at
faktisk dekning for en basestasjon kan være et mye større område enn prediktert
dekningsområde (mobiltelefonen vil hoppe til neste basestasjon når denne er sterkere,
selv om det den i teorien kunne blitt på den første basestasjonen.) I førsteinnsatsen er
det viktigere å få et lite område hvor brukeren med meget stor sannsynlighet befinner
seg, enn et stort område hvor brukeren helt sikkert befinner seg. Departementet mener
for øvrig at det må være opp til teletilbyder å dekke evt. økte utgifter knyttet til dette.

Departementet ser det som viktig at hurtig lokalisering av sluttbruker forbedres, og
støtter PDMT sin merknad om at det ovenfor tilbyder bør kreves at triangulering av
sluttbruker tilstrebes der det er mulig. Videre bør tilbyder pålegges å implementere
mekanismer for å overføre GPS informasjon fra sluttbrukerens terminal når dette er
tilgjengelig. Som et minimum (når/dersom triangulering ikke er mulig) må det
implementeres nøyaktighet som beskrevet i høringen, men definisjonen på «faktisk
dekning» bør da inkludere algoritmer for sannsynlighetsberegning av hvor i
dekningsområde terminalen befinner seg.

Forslag til ny bestemmelse:
DSB finner ikke posisjonering av utenlandske innringere (roaming brukere) i
regelverket. Det er enda vanskeligere for utenlandske innringere til nødmeldetjenesten
å oppgi en presis stedsangivelse enn norske abonnenter grunnet språkproblemer.
Teknisk sett skal det ikke være noen utfordring å posisjonere utenlandske innringere.
Det er derfor svært ønskelig at dette reguleres i lov eller forskrift.

Vi ber at de ovennevnte merknader blir hensynstatt.
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