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Efni: Umsögn um tillögu til þingsályktunar um breytingu á þingsályktun um
þjóðaröryggisstefnu fyrir Ísland, nr. 26/145.

Neyðarlínan vekur athygli á eftirfarandi varðandi aðgengi almennings að aðstoð og að 
viðbragðsaðilar hafi ávallt tiltæk örugg samskiptakerfi til að sinna sínu hlutverki. Að mati 
Neyðarlínu tilheyrir þessi grunnstarfsemi til flokks þjóðhagslega mikilvægrar innviðaþjónustu.

Það þarf að tryggja virkni þjónustu 112 neyðarsvörunar en ljóst er að í stóráföllum skiptir afar 
miklu máli að þjónustan virki án truflana sem og að þjónustan standist áraun sem tengist sívaxandi 
netárrásum og upplýsingaöryggi. Það þýðir að kerfi Neyðarlínu verða að vera 100% örugg og varin 
fyrir ytri ógnum. Það sama gildir um ijarskiptakerfi landsins sem almenningur treystir á til að geta 
haft samband við 112.

Neyðar- og öryggisijarskipti og kerfi sem þau byggja á verða að vera til staðar þótt önnur 
fjarskiptaþjónusta bregðist. Þau verða að virka á öllum stundum sem kallar á að allar einingar sem 
þarf til að veita þá þjónustu verða að vera tryggilega varðar og öruggar. Það getur meðal annars 
falið í sér að yfirráð og stjórnun yfir mikilvægum grunnkerfum fjarskipta séu til staðar hjá 
yfirvöldum og að þessi kerfi séu óháð tengingum við útlönd.

Í nágrannalöndunum er nú m.a. vegna óvissu í friðarmálum verið að yfirfara áfallaþol þessarar 
starfsemi og unnið er að því að styrkja öryggi hennar eins og frekast er kostur.

Í d-, f- og g-lið þingsályktunartillögunar er komið að hluta inn á þessa þætti svo sem varðandi 
náttúruhamfarir, aukið net- og upplýsingaöryggi, áframhaldandi uppbyggingu á eigin getu og með 
samstarfi við önnur ríki og ógnum við fjarskipti, þar á meðal fjarskiptatengingar við útlönd og 
orkuöryggi. Áskilið þarf að vera að þetta eigi án vafa einnig við um neyðarsvörun 112 og neyðar- 
og öryggisfjarskipti.

Virðingarfyllst,

Þórhallur Olafsson 

framkvæmdastjóri Neyðarlínunnar ohf.
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