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FORMÅL 

med retningslinjene er følgende 
• å sikre den nødvendige bevissthet og personlig ansvar i forhold til bruk av mobiltelefoner  

• å beskytte immaterielle rettigheter (IPR) som patenter, fortrolig dokumentasjon og 
kommunikasjon (herunder sms og epost meldinger). 

• å sikre at bruk av mobiltelefoner i Bardu Kommune er i tråd med Bardu Kommunes 
overordnede mål om kostnadsfokus. 

• å sikre at den ansatte har tilgang på verktøy og applikasjoner som brukes i arbeidsrelatert 
sammenheng. 
 

Målgruppen er: 

• ansatte som kun benytter mobilen i sin ordinære arbeidstid og legger denne igjen på 
arbeidsplassen 

• ansatte som i sin stilling har beredskapsvakt, tilkallingsordning eller lignende ordninger 

• ledere og andre ansatte som har dette i sin arbeidsavtale/lønnsvilkår og kommer innunder 
skattepliktig andel 

• ansatte som kun benytter enheter (pc og nettbrett) med SIM kort  
 
ANSVAR 
Ved tegning av abonnement vil Bardu kommune være juridisk eier av telefonnummer og står fritt til å 
gjøre endringer på abonnementet. 
Bardu kommune er eier av mobiltelefonen og andre elektroniske verktøy som innehar simkort.  
 
Det forventes at ansatte i Bardu Kommune tar godt vare på sine mobiltelefoner. Dette inkluderer å ta 
de nødvendige forholdsregler slik at man unngår stjålet, mistet eller ødelagt mobiltelefon.  
 
Leder har ansvar for å følge opp sine ansatte i henhold til denne retningslinjen. 
 
VIRKSOMHETENS ORDNINGER FOR DEKNING AV MOBILBRUK 

1. Generelt 

• Ansatte kan beholde sitt private mobilnummer. Nummeret porteres over til Bardu kommune 
som ny eier. En eventuell bruddavgift må dekkes av tidligere eier av abonnementet. Ved 
pensjon eller oppsigelse dekker Bardu Kommune en eventuell bruddavgift på abonnementet.  

• Mobilabonnementet eies og betales av arbeidsgiver og har samme vilkår uansett type 
mobilordning. 

• Kjøpes det mobilenhet som er utover kr. 4.500,- (eksl. mva) skal det dekkes av den ansatte. 
Overskytende skal trekkes av lønn. IKT gir beskjed til lønningsavdelingen. Mobilenheten eies 
likevel av Bardu kommune. 
 

2. Mobilordning som er skattepliktig 

• Mobilenhet og tilleggsutstyr (etui, skjermbeskytter) dekkes inntil kr. 4.500,- (eksl. mva). 

• Til en hver tid de typer mobilenheter som er i vår rammeavtale som ivaretas av IKT. 

2.1 Innberetning for elektroniske kommunikasjonstjenester 

• Tjenestemobil som kan brukes privat 
Arbeidstakers fordel ved bruk av arbeidsgiverfinansierte elektroniske 
kommunikasjonstjenester (EK-tjeneste), anses som skattepliktig inntekt. Arbeidsgiver foretar 
innberetning til skattemyndighetene etter gjeldende regler.  For 2017 er skattefordelen kr. 
4.392,- pr år, som fordeles hver mnd.   

• Telefongodtgjøring 
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For arbeidstakere med telefongodtgjøring innberettes faktisk utbetalt beløp. 

3. Mobilordning på arbeidsplass/kontor 

• Mobilenheten legges igjen på arbeidsplassen ved arbeidstidsslutt. Mobiltelefonen skal også 
benyttes iht denne retningslinjen hva gjelder tillatt bruk. 

• Standard mobilenhet som IKT til en hver tid definerer. 

4. Mobilt bredbånd i Norge 

• Ved behov for sim-kort i bærbar pc eller nettbrett kan dette ordnes med IKT og skal være 
knyttet til samme mobilabonnement. 

5. Kostnader som ikke dekkes, og som blir trukket månedlig i lønn 

• Mobile innholdstjenester og betaling via mobilen for varer/tjenester  

• Opplysningstjenester (1880, 1881, 1888 etc). Mobilt bedriftsnett (MBN) app har 1881 
opplysningstjeneste, og denne skal benyttes. 

• Teletorg nummer som starter på 820, 829 

• Databruk ut over avtalt datapakke.  

6. Bruk av mobil i Norge 

• Bruk av betalingstjenester 
De ansatte kan ikke benytte sitt mobilabonnement til mobile betalingstjenester som 
donasjoner, parkering, ulike abonnementstjenester avstemminger og lignende. Bruk av 
mobile betalingstjenester skal dekkes av den enkelte ansatte gjennom å knytte sitt private 
betalingskort til sin Apple-ID eller Google-ID. Dersom det er behov for å benytte en 
opplysningstjeneste, skal Mobilt Bedriftsnett app benyttes, hvor 1881 er inkludert.  

• Bruk av mobile betalingstjenester for arbeidsrelaterte tjenester 
Det kan være aktuelt å benytte mobilen til betaling av arbeidsrelaterte tjenester, eksempelvis 
parkering. Disse kobles til privat betalingskort. Man må skaffe bilag igjennom tjeneste-
tilbyders app, eller lignende. Disse utbetales/tilbakebetales via reiseregning eller dekning av 
personlige utlegg. 

7. Mobilbruk utenfor Norge (roaming) 

Innen EU kan de med tjenestetelefon benytte sin månedlige inkluderte datamengde. Utenfor EU vil 
mobilbruk bli meget kostbart, spesielt bruk av mobil data.  Ved jobbrelatert behov, skal «datapakker 
utland» bestilles. Det forventes at ansatte begrenser den private bruken til et minimum.  

8. Mobil sikkerhet 

Det er ikke tillatt å fjerne SIM PIN-kode 

• Aktiver "skall beskyttelse" / enhetslås. Dette for å unngå adgang til telefonen når den er slått 
på. Dette er obligatorisk for brukerne som synkroniserer Bardu Kommune e-post med sine 
mobiltelefoner.  

• Det er ikke tillatt å åpne eller videresende web-linker fra ukjent kilde eller lenker tilgjengelig i 
sosiale nettverk. 

• Alle ansatte skal være kjent med sikkerhetsregler og Veileder for informasjonssikkerhet. 
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9. Tapte eller stjålne telefoner 

Følgende prosess skal følges dersom en mobiltelfon blir stjålet: 

• SIM-Kort må sperres umiddelbart 
Ring Telenor kundeservice på 09000 og rapporter SIM/ mobil mistet / stjålet 

• Er mobilen stjålet skal tyveriet rapporteres til politiet. 
https://www.politi.no/anmeldelse/tyveri-av-mobiltelefon 

• Er mobilen stjålet i utlandet skal tyveriet rapporteres til politiet der. 

• Kontakt IKT-avd 
 

Arbeidstaker må dokumentere til leder at punktene ovenfor er gjennomført. 
 

10. Abonnement 

10.1  Ansatte som kun benytter mobilen i sin ordinære arbeidstid  
Standard abonnement: Bedrift Total Norge. Fri bruk av tale og SMS 
Datapakke Surf 1 GB. Mobilenhet skal kobles på Bardu kommunes trådløse nettverk for datatrafikk 
når dette er tilgjengelig. 
 
10.2 Ansatte som i sin stilling har beredskapsvakt, tilkallingsordning eller lignende ordninger 
Standard abonnement: Bedrift Total Norge. Fri bruk av tale og SMS 
Datapakke: Surf 5GB. Mobilenhet skal kobles på Bardu kommunes trådløse nettverk for datatrafikk 
når dette er tilgjengelig. 
 
10.2.1 Ledere og andre ansatte som har dette i sin arbeidsavtale/lønnsvilkår  
Standard abonnement: Bedrift Total Extra. Fri bruk av tale og SMS 
Datapakke: Surf 15GB. Mobilenhet skal kobles på Bardu kommunes trådløse nettverk for datatrafikk 
når dette er tilgjengelig. 

11. Skade  

Ved skade/feil på mobiltelefon kontaktes IKT-avd som vurderer om telefonen skal sendes inn til 
leverandør for reparasjon. Lånetelefon kan lånes ut i reparasjonsperioden. Hvis den ansatte skader 
mobiltelefonen på en slik måte at den ikke er funksjonsdyktig eller kan repareres på 
garantiordningen, bestilles det ny mobiltelefon.  Hvis dette skjer oftere enn hvert annet år, må den 
ansatte dekke ny mobiltelefon med egenandel som beregnes på samme måte som ved «Overtakelse 
av brukt enhet», jf pkt 11.2. 

12. Diverse 

12.1 Permisjoner, avslutning av arbeidsforhold og pensjonering 

Telefonen kan som hovedregel benyttes under lønnede permisjoner, dersom ikke annen avtale 
mellom leder og medarbeider er inngått. Ved pensjonering, når arbeidstaker slutter, går ut i ulønnet 
permisjon etc, og ikke lenger fyller kriteriene for tildeling, skal ordningen opphøre ved endrings-
/sluttdato. 
 

12.2 Overtakelse av brukt enhet 

Ved avtale om utkjøp av mobiltelefon tas utgangspunkt i en nedskrivningsperiode på 2 år. Hvis det er 
ønskelig kan arbeidstaker overta eiendomsretten til mobiltelefonen mot å betale markedsverdi. 
Følgende takseringsregler legges til grunn: 

• Mobiltelefonens alder 0-1 år: 50 % av opprinnelig pris 

• Mobiltelefonens alder 1-2 år: 20 % av opprinnelig pris 

• Mobiltelefonens alder er over 2 år: vederlagsfritt 

https://www.politi.no/anmeldelse/tyveri-av-mobiltelefon
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Beløp meldes til lønningskontoret slik at det gjennomføres lønnstrekk for utkjøp. 
 

12.3 Mobiltelefon i bil 

Under føring av bil er det påbudt å bruke handsfree. Bardu Kommune dekker kun kostnader 
forbundet med handsfree installasjon i tjenestebil.  

13. Bestilling og kontaktperson 

• Kontaktperson: IKT-leder Magnus Lettrem, mob. 930 99 901, 
magnus.lettrem@bardu.kommune.no  

• Bestilling sendes til itdrift@bardu.kommune.no  

• Etterhvert kan bestilling gjøres på eget skjema i Compilo. 
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