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Høring - Forslag til endring i ekomregelverket om nødnummer, 5-sifrede
nummer mv.
Samferdselsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i ekomloven,
ekomforskriften og nummerforskriften. Høringsforslaget gjelder forslag om innføring av mer
nøyaktig posisjonering av nødanrop fra mobiltelefon og fra IP-telefon. Det foreslås også en ny
bestemmelse som skal gi hørselshemmede brukere anledning til å påkalle nødsentralen med
SMS og MMS.
Høringen inneholder ulike temaer og AF ser seg ikke tjent med å kommentere juridiske
aspekter, fastsetting av priser for spesialnumre og avtaleverk.
Posisjonering av nødanrop med mobiltelefon
Dagens mulighet for nødetatene er i mange tilfeller ubrukelig for å lokalisere melder. Det
ligger teknologi tilgjengelig for andorid-brukere og kommer innen kort tid for Apple-brukere.
Dette vil kunne øke presisjonen i betydelig grad for nødetatene noe som vil kunne gi raskere
hjelp og betydelig ressurser spart i søk. AF mener at denne teknologien nå må tas i bruk. Vi
synes også at det er positivt at Norge er ett av de første landene i verden som tar i bruk denne
teknologien. Det viser at man er progressive og søker å ta i bruk ny teknologi når dette er
formålstjenlig og trygt.
Forhold til personvern
AF holder hensynet til personvernet høyt og mener at det skal særdeles tungtveiende grunner
til for at personvernet til pasientene skal svekkes. Redegjørelsen fra departementet er
utfyllende og godt fundert. Vi støtter konklusjonen om at «Det er departementets syn at
hensynet til den enkeltes liv og helse her må gå foran hensynet til den enkeltes personvern.»
Nød-SMS
Slik det fremkommer i forslaget er dette en pilot som skal se om dette kan være en mulig
løsning for døve og hørselshemmede. Beskrivelsen viser at dette er upløyd mark og i beste
fall bare vil være en halv-god løsning. Registre over brukere som skal ajourholdes av
nødetatene virker som en svak ordning. AF støtter piloteringen, men er skeptisk til om dette
blir bra nok med de begrensningene som ligger i SMS-teknologien i dag.
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