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Tema

Referat

Velkommen

Nkom ved Sigbjørn Kvarme ønsket velkommen og åpnet møtet.
Agenda for møtet ble godkjent uten kommentarer.

Orientering om Nkom orienterte om referat som ble godkjent per e-post. Nkom mottok ingen
godkjent referat kommentarer.

Internasjonalt
arbeid

https://www.nkom.no/telefoni-og-telefonnummer/arbeidsgruppenummer#referat_fra_mter
Nkom orienterte om relevante initiativ fra EU, BEREC, CEPT og ITU og viste blant annet
til de aktuelle arbeidsplaner og arbeidsstrømmer som kan være relevant for det
norske markedet, for eksempel:0
- BEREC – kort om arbeid med databaser over premium rate ressurser og IoTressurser.
- CEPT – om arbeid mot spoofing.
- ITU – informasjon fra sist møte i Study Group 2 med fokus på svindel og
globale nummerressurser.
ITU har anbefalt å slette alle anbefalinger og tekst i anbefalinger med referanse til
UPT-tjenester (Universal Personal Telecommunications), jf. TSB circular 20:
https://www.itu.int/md/T22-TSB-CIR-0020. Nkom ber om en kommentar til dette.
Aksjonspunkt: De siste rapportene ettersendes til distribusjonslisten når de er sendt ut
på høring.
Sider som ble vist i møtet:
https://eccwp.cept.org/default.aspx?groupid=32&go=true
https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/annual_work
_programmes/10136-berec-work-programme-2022
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Status
Nkom ga status på arbeidet med ny ekomlov og forskrifter, som blant annet
regelverksarbeid gjennomfører EUs “Ekomkodeks”. Departementet sikter mot å ha klar proposisjon til
Stortinget innen årsskiftet.
Sider som ble vist:
Høring - Forslag til ny ekomlov, ny ekomforskrift og endringer i nummerforskriften regjeringen.no
MNC
Nkom gav en oppdatering på arbeidet med MNC for ikke-offentlige nett og testformål.
Revisjon av
Dette ble fremmet av tilbydere i møte nr. 100 og en faggruppe ble satt ned. Det ble
porteringstider/ gitt status om arbeidet.
rutiner

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
www.nkom.no

Postadresse:
Postboks 93
4791 LILLESAND

Besøksadresse:
Nygård 1, Lillesand

Tel: 22 82 46 00
firmapost@nkom.no
NO 974 446 871
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Arbeidsgruppen vil fortsette arbeidet med å å revidere porteringstid- og rutiner, og vil
legge frem en oppdatering på neste møte i Arbeidsgruppe Nummer.
Oppdatering om Nkom og tilbyderne ga status om tiltak, med særlig fokus på å begrense spoofing av
arbeidet for å norske fastnettsnummer.
begrense
spoofing og
Det ble diskutert ulike metoder for svindelreduksjon og særlig på fastnettsnummer.
wangiri
Norske nummer skal ikke tilbys for permanent bruk i utlandet. Nkom viste til
hjemmesider som klargjør dette:
https://www.nkom.no/telefoni-og-telefonnummer/telefonsvindel
Lycamobile spurte etter interessen for en felles registreringsplattform for svindelinformasjon.
Aksjonspunkt: Nkom tar initiativ til eget møte hvor Lycamobile fremmer ideen.
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Nødanrop,
Orientering om AML og fagutvalg nasjonalt styringsprogram.
opprinnelsesmar Nkom orienterte om tilsyn og testene som var i 2021 og vinter 2022.
kering
Status nummer Oppdatering om arbeidet
for
fellesfakturerte
tjenester
RTT – Real Time Nkom orienterte om dialog med Apple om ev. åpning av denne funksjonen for Norge.
TextGoogle er også forespurt, men så langt ikke respondert.
Sanntidstekst Umiddelbart fremstår løsninger for operativsystembasert RTT som en måte å møte
enkelte forpliktelser etter ekomkodeks og tilgjengelighetsdirektivet på.
Sider som ble vist:
https://www.fcc.gov/news-events/events/2018/10/public-safety-answering-points-psapseducation-day-real-time-text
https://www.fcc.gov/consumers/guides/real-time-text-improving-accessible-telecommunications

10 Eventuelt
11 Dato og punkter Tentativ dato og lokasjon for neste møte:
for neste møte Tid avklares senere.
Sted: Oslo
Punkter for neste møte:
− TBD

Deltakere:
Deltakere Lillesand:
Magne Lund, Telia
Mehdi Delaviz, Lycamobile
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Ervin Wittner, Unifon
Kjetil Totland, Ice
Bård Johannesen, Infostrada/NRDB
Johan Mygland, GlobalConnect
Arve Johannesen, Ice
Sigbjørn Kvarme, Nkom
Johannes Vallesverd, Nkom
Deltakere på nett:
Thomas Kopperud, Telenor
Kristin Kvisli , Telenor
Rolf Nersund, Telenor
Lars Ballangrud, Telenor
Kristin Brouwer Bergfjord, Telenor
Siri Kalager, Telenor
F. Vevstad, Bandwith
Jan Henrik Krågtorp, Ice
Thomas Fløtten,
Øivind Kristiansen, Telia
Hege Johnson, Nkom

3

