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RT 254375 

2018-05-24 10:18:08 <fs-core@admin.uio.no> - Ticket created [Reply] [Comment] [Forward] 

Subject: Svar til «Innsending av endringsønsker» (Ref. 3467892) er levert 

Date: Thu, 24 May 2018 10:18:05 +0200 (CEST) 

To: fs-support@fsat.no 

From: fs-core@admin.uio.no 

Navn på din institusjon og ditt navn 

Merk at avsender skal være FS-kontaktperson 

 Universitetet i Oslo ved Lena Finseth 

Din e-post 
 fs-core@admin.uio.no 

Dersom flere enn deg skal ha tilbakemelding, skriv inn e-postadressen til 
vedkommende 

 Ikke besvart 

Dagens dato 
 24.05.2018 

Overskrift/sakstittel 
 Mobiltelefonnummer i FS vs. NKOMs nummerplan 

Navn på bilde/rutine/rapport/annet det gjelder 
 Mobiltelefonnummer i FS 

Opprinnelig RT-id/saksdokument dersom saken har vært behandlet tidligere 

Resultat av tidligere behandling etter innspill fra egen institusjon eller andre institusjoner 

 RT#253674 der vi feilmeldte, men ble bedt om å sende det inn som endringsønske. 

Begrunnelse - Begrunn kort hvorfor saken sendes inn eller hvorfor den ønskes 
behandlet på nytt. 

 I forbindelse med masseutsendinger av SMSer det alltid noen SMS som ikke kommer 
frem. 
En del av disse skyldes at mobilnummeret som er registrert i FS ikke er et 
mobilnummer eller ved at et retningsnummer som bare brukes innenlands (typisk 0) 
ikke er fjernet. Eksempelvis har nesten 50 % taiwanesiske utvekslingsstudenter 
høsten 2018, 40 % britiske og 33 % franske har gjort denne feilen. 

Beskrivelse av problemstilling 
 På nasjonal kommunikasjonsmyndighets nettsider finnes en samlet norsk 

nummerplan for telefoni m.m. https://www.nkom.no/marked/nummerforvaltning/e.164-
nummerplan/samlet-norsk-nummerplan-for-telefon-mm [Open URL] 
 
I FSPROD ved UiO er det over 1400 forekomster av 'norske mobilnummer' som ikke 
forholder seg til denne nummerplanen. 

https://hjelp.fsat.no/User/Summary.html?id=1169284
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Update.html?id=254375&QuoteTransaction=4178403&Action=Respond
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Update.html?id=254375&QuoteTransaction=4178403&Action=Comment
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Forward.html?id=254375&QuoteTransaction=4178403
https://www.nkom.no/marked/nummerforvaltning/e.164-nummerplan/samlet-norsk-nummerplan-for-telefon-mm
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Det er enten personer som har registrert et fasttelenummer i stedet, eller utlendinger 
som har skrevet inn deler av sitt hjemlige nummer. 

Løsningsforslag 
 1. Få inn en kontroll på om nummeret som legges i FS faktisk er et mobilnummer, 

særlig i feltet for norsk mobilnummer. 
 
2. Helst også kontroll på unorske mobilnummer. Vi antar det fleste land har noe 
tilsvarende NKOM. Vi ser at dette siste ønsket kan være å sikte for høyt, ved at det vil 
være uforholdsmessig ressurskrevende å få en slik kontroll. 

Vurdering av konsekvenser 

Kost/nyttevurdering for egen institusjon 

 Vi bruker mobilnummer som nøkkel i ulike situasjoner, ikke minst 
selvbetjeningsløsning for å få brukernavn og sette passord, eksempelvis 
https://passord.uio.no/newUser [Open URL]. Større andel riktige mobilnummer i FS vil 
gjøre slike tjenester brukbare for flere studenter, og vi unngår unødig manuell 
oppfølging. 

Vurdering av juridiske forhold og henvisning til sentrale og lokale regler 

 Ikke besvart 

Eventuelle vedlegg 

(skjermdumper, illustrasjoner av problemstillinger, løsningsforslag m.m.) 

 Ikke besvart 

 

 

Kommentar fra Geir: 

Vet ikke om det er noen kontroll i kontakt- og reservasjonsregisteret om nummer som er angitt er et 

mobilnr. Dersom vi skal gjøre noe i så henseende kan det være at det blir mer jobb. 

https://passord.uio.no/newUser

