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Høringssvar - Endringer i politiloven og ekomloven vedr mobilregulerte soner  

Det forslaget som er sendt på høring inneholder, slik Helsedirektoratet forstår det, to hovedelementer: 
 

 Hjemmel for politiet til å skanne/avlytte mobilkommunikasjon og annen trådløs kommunikasjon i et 
område, enten faktisk innhold i kommunikasjonen eller informasjon om hvilke enheter som befinner seg 
i et område og som kommuniserer. Skanningen/avlyttingen skal kunne gjøres av etterforskningshensyn. 

 Hjemmel for politiet til å sperre for mobilkommunikasjon og annen trådløs kommunikasjon i et område 
ved å sende støy på aktuelle frekvenser (jamming) eller å skru av aktuelt kommunikasjonsutstyr. 
Sperringen av kommunikasjonen skal kunne gjøres for å beskytte liv og helse eller av 
etterforskningshensyn. 

 
Helsedirektoratet har ingen meninger om, eller innvendinger mot at politiet gis hjemmel til å 
skanne/avlytte mobilkommunikasjon. 
 
Helsedirektoratet er kritisk til å gi politiet hjemmel til  å jamme kommunikasjon i et område (opprette 
mobilregulert sone) for annet formål enn å sikre liv og helse. Helsedirektoratet vil peke på at det kan stå 
om liv eller helse dersom det skjer avbrudd i befolkningens mulighet til å anrope nødetatene. 
Helsedirektoratet mener derfor det ikke vil være forsvarlig å tillate slike avbrudd. 
 
Teleselskapene som leverer teletjenester i Norge er, etter ekomlovens §§ 2-6 og 2-10, pålagt plikt til å 
sørge for at befolkningen kan foreta anrop til nødetatenes nødmeldingstjenester. Dette omfatter alle 
nødmeldinger til politi, brann og helsevesenets nødmeldetjenester. Herunder faller også anrop fra 
trygghetsalarmer for eldre og funksjonshemmede. Det er i ekomforskriftens § 5-5 også gitt plikt til å yte 
tjenester til funksjonshemmede og sluttbrukere med spesielle behov. Teleselskapene har en plikt til å 
sørge for å ha døgnkontinuerlige tjenester som sikrer slike anrop til nødmeldingstjenester. 
  
Helsedirektoratet mener at en lovhjemmel til å opprette mobilregulerte soner skal være begrenset til å 
gjelde situasjoner der dette er nødvendig for å sikre liv og helse da befolkningens sikkerhet er viktigere 
enn politiets behov for etterforskning av kriminelle forhold. Dersom det allikevel skal gis slik hjemmel ser 
Helsedirektoratet det slik at det bør utredes nærmere tiltak for å sikre at det ikke oppstår fare for at liv 
kan gå tapt som følge man tillater stenging av all elektronisk kommunikasjon i et bestemt område, og at 
det i alle fall må gis noen nærmere regler om hvilke momenter som skal tillegges vekt samt hvordan de 
skal vektes når det skal vurderes om bruk av virkemidlet vil være et uforholdsmessig tiltak. Det bør også 
utredes alternative løsninger for å sikre at den som er i nød kan få kontakt med nødetatene dersom 
stengning gjennomføres. Pålegg om varsling av øvrige nødetater ved slik stengning av kommunikasjon 
bør også vurderes. 
 
Bruk av mobilregulerte soner vil også kunne få betydning for helsepersonells mulighet til å kommunisere 
med hverandre. En vesentlig del av kommunikasjonen som finner sted mellom f.eks. legevaktlege og 
sykehus i dag foregår per mobiltelefon. Som det også fremgår av høringsnotatet vil også nødnett kunne 
påvirkes ved jamming av frekvenser som ligger nært opp til de som benyttes i nødnett. Erfaringer fra 
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hendelsene 22/7 viser betydningen av at skadestedsleder for helse på Utøya kunne kommunisere 
direkte med traumeleder ved Oslo Universitetssykehus via mobiltelefon.     
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