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 # Tema Referat 

 Velkommen Nkom ved Hege Johnson ønsket deltakerne velkommen til Arbeidsgruppe 
Nummer, også denne gang som webmøte. Fysisk møte var ikke mulig pga. 
korona-situasjonen. Inger Vollstad innledet fra Nkom. Agenda for møtet ble 
godkjent uten kommentarer.   

1. Orientering om godkjent 
referat 

Nkom orienterte om referat som ble godkjent per e-post. Nkom mottok ingen 
kommentarer. 
 
Referatet: https://www.nkom.no/telefoni-og-telefonnummer/arbeidsgruppe-
nummer#referat_fra_mter 

2. Nummeropplysningsvirksomhet 
– utlevering og bruk av data til 
slik virksomhet 

Orientering fra Nkom om det pågående tilsynsarbeidet.  
 
Telenor innledet om behovet for en oppdatert standardavtale med 
vedlegg. Avtaleforslaget er i utgangspunktet en språklig justering av 
den gamle standardavtalen og formålet er å tydeliggjøre plikter som 
allerede påhviler partene og at informasjonen brukes innenfor det 
formålet. Det ble gitt uttrykk for et behov for krav til dokumentasjon 
for kontraktspartene. Telenor presiserte at dette var deres forslag til 
egen avtale, og at man derfor også kunne komme med endringsforslag 
til utkastet etter møtet.  
 
Telia innledet kort om utkast til sjekkliste. Denne er tidligere sendt ut, 
og kan gi bistand i vurderingen av hvilke aktører som driver 
nummeropplysningsvirksomhet og som dermed det pliktes å utleveres 
til. Telia opplyste at utgangspunktet for sjekklisten er gammelt og at 
arbeidet med den ikke er endelig.  
 
Oppsummering av innspill/endringer som ble diskutert:  
- Forum for nummeropplysnings skriftlige forslag ble 

gjennomgått. Telenor ønsket ikke omformulering av allerede 
eksisterende regulatoriske forpliktelser inn i en sivilrettslig 
avtale. Telenor tar forbehold om å ta det inn i avtalen og tas til 
etterfølgende vurdering hos Telenor.  

- Det ble fra Telia etterspurt en oppdatering av gjeldende praksis 
på kostnadsorienterte priser for utlevering til 
nummeropplysningsaktører.  

- Oppfølging: punktet om plikt til utlevering til aktør «i Norge» 
ønskes beholdt, men må vurderes opp mot forpliktelser i EØS-
retten. 

- Innspill fra Datatilsynet om periodisk oppdatering av listene. 
- Skriftlige endringsforslag fra Nkom ble gjennomgått i fellesskap.  

 
Telenor og Telia ønsket videre behandling av forslaget til avtalen.  
 
Telia tar initiativ til et nytt møte om kort tid for bransjeaktørene som 
viderefører arbeidet med forslaget til standardavtalen. Nkom kan bistå 
med å videreformidle kontaktinformasjon og lignende.  
 

https://www.nkom.no/telefoni-og-telefonnummer/arbeidsgruppe-nummer#referat_fra_mter
https://www.nkom.no/telefoni-og-telefonnummer/arbeidsgruppe-nummer#referat_fra_mter


Aksjonspunkt: det gis en statusoppdatering på arbeidet under neste 
møte i AN.  

3. Internasjonalt arbeid Nkom redegjorde kort for arbeidet i CEPT, BEREC og ITU.  

4. Oppdatering om arbeidet for å 
begrense spoofing og wangiri 
 

 

 − Informasjon om Telenors 
arbeid 

Telenor informerer om sitt forbedrede arbeid for å redusere virkningen av 
spoofing og Wangiri, ved bruk av filtre på terminerende side.  
 
Innspill fra VIPPS om kapasiteten til å beskytte visning av navn på SMS-
avsendere fremfor kortnummere for å forhindre SMS-spoofing.  

 − Stenging av abonnement Det ble diskutert tekniske muligheter for stengning/begrensninger på 
abonnement ved misbruk av tjenesten, særlig der hvor nummeret kommer 
fra utlandet. Vurdere å sperre for all innkommende trafikk for et utenlandsk 
B-nummer. Det ble gitt uttrykk for et ønske om felles rutiner for operatører 
for å løse typiske misbrukssituasjoner. Konkludert med at det pt begrunnes 
avtalerettslig som brudd på tjenestevilkår. Oppfordret til å gi høringsinnspill 
til ny lov på bestemmelsen om formidlingsplikt.  

5. Oppdatering administrative 
rutiner for nummerportering 

 

 
Oppdatering OTA og bruk av 
eSIM 

Tilbyderne informerer om OTA og bruk av eSIM.  
 

 Registrering av bedriftskunder Diskusjon angående registrering av bedriftskunder med norsk 
organisasjonsnummer eller NUF-nummer. Enkelt å skaffe seg NUF, og uansett 
en forutsetning for å drive virksomhet i Norge.  

6. Nødanrop, 
opprinnelsesmarkering  

Orientering om AML, arbeid i Dialogforum og temamøte om NG112 

7. Status nummer for 
fellesfakturerte tjenester 

Telenor informerte om utvikling i saken og opplyste at Telenor, Telia og Ice 
ville benytte Strex som betalingsløsning fra 1/11 d.å. Samarbeid i saken med 
eks. Puzzel og Telefactory. Det ble i detalj redegjort for den nye 
betalingsløsningen og forholdet til PSD2-direktivet og andre former for 
betalingsløsninger.  

8. Eventuelt   
 

- Mobile nettverksverkskoder 
  

Kort informert om høring på vei ut.  

9. Dato og punkter for neste møte Tentativ dato og lokasjon for neste møte:  
Tid: november 2021 
Sted: Oslo eller webmøte, avhengig av nasjonale retningslinjer.  
 
Punkter for neste møte:  

− Oppdatering telefonsvindel/spoofing 

− Nummer for fellesfakturerte tjenester 

− Nummeropplysning  

− AML 

− Dialogforum for nødanrop og opprinnelsesmarkering 
 

  
Nkom takket for møtet.  
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