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Høring - forslag til endring i ekomlov og ekomforskrift  

 

Vi viser til Samferdselsdepartementets epost 01.02.2016 med vedlegg. 

 

Justis- og beredskapsdepartementet har følgende merknader: 

 

Endringer i ekomloven § 2-6 første, tredje og femte ledd 

JD viser til prosess knyttet til avklaring av mottakssentral for eCall.  

I endringsforslagene som nå legges frem, legges det til grunn at en av nødetatene skal være 

mottakssentral, selv om endelig beslutning om mottakssentral ikke er fattet. Det er uheldig 

prinsipielt sett at endringsforslaget forskutterer beslutningen om mottakssentral.   
  

Innføring av eCall-tjenesten medfører at det må tilrettelegges for mottak av denne typen 

meldinger hos den aktuelle mottakssentral. Omfanget av økonomiske og administrative 

konsekvenser er uklart og må utredes nærmere før proposisjon fremlegges. Hvorvidt 

nødvendige tilpasninger i den aktuelle mottakssentral kan håndteres innenfor den aktuelle etats 

rammer eller må håndteres i den ordinære budsjettprosessen, vil måtte vurderes nærmere. Vi 

vil også presisere at eCall-løsningene må ivareta personvernhensyn. 
  

Generelt sett vil vi påpeke at utvikling som knytter seg til nødanrop og nødmeldingstjenesten, 

for eksempel forhold knyttet til tekniske grensesnitt, må skje i tett samarbeid mellom 

justissektoren, helsesektoren og samferdselssektoren slik at en sikrer en god og koordinert 

utvikling som kommer nødstilte til gode. JD, sammen med HOD og KMD,  legger opp til å 

koordinere forbedringsarbeidet i nødmeldingstjenesten innenfor rammen av Program for 

forbedring av nødmeldingstjenesten (PFN). Det er naturlig at Nkom vil ha en rolle inn i dette.  
  

Endringer i ekomforskriften § 6-2a 

JD er positive til forslag som gjør nødetatene bedre i stand til å hjelpe folk i nød. Vi gjør 
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imidlertid også her oppmerksom på at utvikling som knytter seg til nødanrop og 

nødmeldingstjenesten, for eksempel forhold knyttet til tekniske grensesnitt, må skje i tett 

samarbeid mellom justissektoren, helsesektoren og samferdselssektoren slik at en sikrer en 

god og koordinert utvikling som kommer nødstilte til gode. Omfanget av økonomiske og 

administrative konsekvenser er uklart.  
  

Avslutningsvis gjør vi oppmerksom på at endringer i ekomlovgivningen har betydning for våre 

underliggende etater DSB og DNK, og vi ber om at disse oppføres på listen over 

høringsinstanser i slike saker. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Harald Aass 

fagdirektør 

 

Per Hvattum 

seniorrådgiver 
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