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Avtale med Telenor om leveringspliktige tjenester (USO-avtalen) - endring av avtalen 

 

Endringer i avtalen 

Plikten til å tilby offentlige betalingstelefoner, nummeropplysningstjeneste og elektronisk 

telefonkatalog, i henhold til avtalens punkt 5-7, oppheves fra 1. januar 2016.  

 

Bakgrunn 

Det vises til avtale mellom Staten v/Samferdselsdepartementet og Telenor ASA om 

leveringspliktige tjenester (USO-avtalen), som ble inngått 1. september 2004, med senere 

endringer. Videre vises det til møter mellom Telenor og departementet om behov for nye 

endringer av avtalen. Det vises også til Nasjonal kommunikasjonsmyndighets vurderinger i brev 

datert 12. februar 2015, og rapport om leveringspliktige ekomtjenester som ble sendt på høring 

7. mai 2015. 

 

USO-avtalen har i pkt. 5-7 bestemmelser om levering av hhv. offentlige betalingstelefoner, 

nummeropplysningstjeneste og elektronisk telefonkatalog. Nasjonal kommunikasjons-

myndighet har konkludert med at det ikke lenger er grunnlag for å videreføre disse tjenestene 

som et leveringspliktig tilbud.  

 

Når det gjelder offentlige betalingstelefoner vises et til at utbredelsen av mobiltelefoner i 

befolkningen har vært sterkt økende siden USO-avtalen trådte i kraft. Bruken av 

mobiltelefoner har erstattet bruken av, og behovet for offentlige betalingstelefoner. 

 

Når det gjelder nummeropplysningstjeneste har det i lang tid vært tilbud om slike tjenester fra 

mange tilbydere, både som elektronisk, manuell og SMS-tjeneste. Det anses derfor ikke å 

være fortsatt behov for å videreføre leveringsplikt på tjenesten fordi 



Side 2 

 

nummeropplysningstjenesten er i konkurranse mellom mange tjenestetilbydere.  

 

Plikten til å utgi elektronisk telefonkatalog med oversikt over alle sluttbrukere av offentlig 

telefontjeneste i Norge anses det heller ikke behov for å videreføre, fordi også denne tjenesten 

leveres i konkurranse mellom flere tilbydere. 

 

På bakgrunn av ovenstående endres derfor avtalen mellom Samferdselsdepartementet og 

Telenor om leveringspliktige tjenester, slik at punktene 5-7 oppheves. 

 

Departementet vil komme tilbake til spørsmål om andre endringer i avtalen.  

 

Tidspunkt for endring 

Det foreslås at endringen trer i kraft 1. januar 2016. Departementet imøteser Telenors 

skriftlige tilslutning til dette. Departementet vil publisere endringen i avtalen sammen med 

den opprinnelige avtalen med senere endringer på sin hjemmeside på regjeringen.no. 

 

Med hilsen  

 

 

Jørn Ringlund (e.f.)  

avdelingsdirektør 

 Eli Wongraven 

 seniorrådgiver 
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