
 

Referat Arbeidsgruppe Nummer møte #95 
13. juni 2019, i Lillesand  
 
Deltakere:  
Harald Bakken, Puzzel 
Agnar Grøneng, Cloud Supplier 
Rolf Nersund, Telenor 
Siri Kalager, Telenor  
Arve Johannessen, Ice 
Jørn Uldalen, Telia 
Vegard Tvedt, Telia og NRDB 
Bård Johannessen, Infostrada/NRDB 
Mattias Lindstedt, Infostrada/NRDB  
Sverre Winsnes Rødland, DSB 
Stig Solberg, Nkom 
Øystein Sundsbø, Nkom 
Johannes Vallesverd, Nkom 
Hege Johnson, Nkom 

 
 
 
 

 # Tema Referat 

 Velkommen Fungerende seksjonssjef Inger Vollstad ønsket Arbeidsgruppe Nummer 
velkommen til Lillesand. Hun orienterte blant annet om «EkomROS 2019 – Den 
digital grunnmuren», hvor tillitsaspekter også har fokus.  
 

1 Orientering om godkjent 
referat 

Nkom orienterte om referat som ble godkjent per e-post. Ingen kommentarer. 
 
Referatet: https://www.nkom.no/marked/nummerforvaltning/arbeidsgruppe-
nummer/m%C3%B8tereferater 

2 Internasjonalt arbeid Nkom redegjorde for arbeidet i BEREC, CEPT og ITU, og viste spesielt til 
CEPT/ECC WG NaN sin siste høring om Measures for increasing Trust in Calling 
Line Identification and Originating Identification (Vedlagt). Nkom oppfordret 
deltakerne i arbeidsgruppen å gi høringsinnspill innen fristen 30. august 2019 og 
komme med konkrete forslag til forbedringer til utkastet til anbefaling. 
 
Høringsinnspill sendes til: freddie.mcbride@eco.cept.org  
 

https://www.cept.org/ecc/tools-and-services/ecc-consultation  

3 Høringen nummerforskriften  Nkom redegjorde for endringer i nummerforskriften hva gjelder avgift 5-sifrede 
nummer, skrivemåte for mobilnummer, og bruk av M2M/IoT nummer 
ekstraterritorielt. Disse endringene trådte i kraft 22. mai 2019. 
 
Det ble også orientert om prosessen med lov- og forskriftsendring for 
takstprinsipper for anrop til spesifikke nummerserier. Ikrafttredelse ble foreslått 
til 1. september, uten innvendinger. Enkelte etterspurte tidligere ikrafttredelse. 
 
Telenor etterspurte utfyllende informasjon. Nkom vil gi dette, for begge 
prosesser, etter at lovendring er trådt i kraft og endringsforskrift vedtatt.  
 
https://www.nkom.no/aktuelt/nyheter/h%C3%B8ring-av-forslag-til-endringer-i-
nummerforskriften 
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4 Kommune- og 
fylkessammenslåing / 
geografiske nummer 

Nkom orienterte om vurderinger som gjøres i forbindelse med kommune- og 
regionreformene. Det er avholdt et webmøte med tilbyderne i sakens anledning. 
Det er til vurdering i Nkom hvorvidt man skal gå over til nasjonal nummerserie 
for fasttelefoni eller om man skal beholde fylkesinndelingen for de geografiske 
numrene, etter kommune- og fylkesendringene som gjelder fra 1.1.2020. 
 
Telenor ga en presentasjon om temaet. Ny fylkesinndeling vil ha konsekvenser 
for geografisk ruting til nødetatene. Telenor foreslo 7. januar som 
virkningstidspunkt for endringer ift. ny inndeling. Dette på grunn av 
ferieavvikling og frys i systemutvikling. Arbeidsgruppen var enig i at dette var 
hensiktsmessig. 
 
Telenor har nødetatene som kunde, og Nkom forutsetter at Telenor har tett 
dialog med dem om prosessen fremover, herunder aksjonspunkter, frister og 
virkningstidspunkt. 

5 Spoofing/fraud En faggruppe som ble nedsatt av Nkom i januar 2019, og Telia la frem sin 
rapport. Rapporten danner et viktig startpunkt i arbeidet med å forsøke 
begrense omfanget av spoofing mv.  
 
Rapporten kan sendes til deltakerne på møtet, merket som konfidensiell. 
Det var enighet om å avholde en workshop hos Telia den 22. august for 
diskusjon om oppfølging av konkrete tiltak. 

6 Faggruppe Fellesfakturerte 
tjenester 

Faggruppen for fellesfakturerte tjenester ved Puzzel orienterte om sitt arbeid. 
Arbeidet sees bla. på bakgrunn av det nye betalingsdirektivet og forpliktelsene 
deri til betalingsformidlere.  
 
Faggruppen foreslår overgang til et nytt regime hvor betalingen for innhold er 
løsrevet fra selve trafikken. Det vil si en transaksjonsbasert tjeneste fremfor en 
tjenestebasert på forhøyet minuttakst. Løsning via Strex vil ikke fungere for 
anrop fra fastnettsnummer.  
 
Arbeidsgruppe Nummer takket for arbeidet så langt. Faggruppen vil følge opp 
dette arbeidet videre. 

7 Utlevering til 
nummeropplysningstjenester  
- tilbydernes ansvar 
- reserverte nummer og 
betalingstjenester 

Nkom ga en presentasjon av tilbydernes plikter etter ordningen med utlevering 
av nummeropplysningsinformasjon. Nkom redegjorde også for rettigheter og 
plikter etter standardavtalen. Det ble fremholdt at Nkom forutsetter at 
tilbyderne har oversikt over hvem som henter ut data. 

8 AML Nkom og NRDB orienterte om status på arbeidet om innføring av håndsettbasert 
posisjonering av nødanrop – Advanced Mobile Location (AML). Det er 
oppdateringsmøter mellom nødetatene, NRDB og Nkom annenhver uke. Det har 
vært ulike typer utfordringer i innkjøringsfasen, men samarbeidet fungerer bra. 
Politiet får nå AML på ca. 60% av anropene til 112.  
  

9 eCall DSB ga en presentasjon om innføringen av eCall i Norge.  
 
110-sentralene har ansvar for mottak av eCall der hvor ikke kunden har avtalt 3-
parts eCall. Av 1400 eCall anrop til 110 har kun 5 av disse vært ifb. med reell 
kollisjon. Det er en del utfordringer i innføringen, særlig ved enkelte biltyper og 
fremover ved anrop som ikke går over 2G.  
 
DSB følger opp dette arbeidet fremover. 
 



 

Nkom orienterte om det internasjonale arbeidet for å gjøre noe med 
utfordringen med tilbakeanrop til visse nummerserier som benyttes for eCall. 
 
Aksjon: Nkom sender informasjon til kontaktpersoner hos tilbyderne til DSB for 
oppfølging. 

10 Eventuelt  
  

Angående oppsigelse av porterte nummer ble det informert om at dette omtales 
i administrative rutiner for nummerportabilitet, punkt 4.6.6.  Ved oppsigelse av 
abonnement med portert nummer eller portert nummerserie, tilfaller 
nummeret opprinnelig avgivende tilbyder. 

11 Dato og punkter for neste 
møte 

Neste møte:  5. november 2019 kl 1100-1500, sted: Oslo, hos Ice 
 
Punkter for neste møte:  

 Svindel/spoofing 

 Geografiske nummer / kommune- og regionreformene 

 Nummer for fellesfakturerte tjenester 

 AML 
 
 

  
Nkom takket for møtet og ønsket deltakerne vel hjem.  
  
 


