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Telefonreglement for Birkenes kommune  
Sees i sammenheng med kommunikasjonsstrategien.  
 

Behovet for mobiltelefon  
Å kunne kommuniserer via telefon (samtale, sms, mms, epost) kan vøre nødvendig for å 
løse arbeidsoppgavene. Ansatte har ulike behov for kommunikasjon avhegig av 
arbeidsoppgavene.  
For de fleste er behovet knyttet til arbeidstiden. Så langt som mulig skal arbeidet legges 
til rette, slik at behov på fritiden ikke oppstår. Hvis noen må være tilgjengelig på fritiden 
avtales dette særskilt.  
 

Eier av mobilen  
Birkenes kommune eier telefonen.  
 

Eier av abonnement  
Birkenes kommune eier abonnementet.   
 

Mobil er eneste arbeidstelefon  
Målet er at arbeidstaker som får mobiltelefon har den som eneste arbeidstelefon.  
 

Delegasjon/myndighet 
Leder avgjør, innenfor rammen av telefonreglementet, hvem som skal ha mobiltelefon. 
Ved nyansettelser gir leder melding om dette via startmelding.  
 

Personvern  
Enhver som benytter seg av en mobiltelefon i tjeneste og privat som eies av Birkenes 
kommune, må sette seg inn i regler for personvern. Alle skal ha kode på telefonen sin, 
slik at ikke uvedkommende kan bruke telefonen. Alle skal nøye vurdere om eposter, sms 
og samtaler er av slik karakter at det skal journalføres. Personsensitive opplysninger 
skal aldri oppbevares på telefonen.  
 

Enkelt personer som har behov for mobiltelefon for å løse arbeidsoppgavene 
• Ledere 
• Assisterende rektor  
• Rådgivere og saksbehandlere 
• Vaktmestere 
• Renholdere 
• Personer med oppgaver innenfor beredskap og krisehåndtering  
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Mobiltelefon knyttet til gruppe personer 
Mobiltelefoner kan knyttes til en gruppe i stedet for enkeltperson. Det er da en 
arbeidstelefon som legges igjen på arbeidssted. Faktura tilkommer da enheten.  

Type telefon 
Det kjøpes nest nyeste modell av iPhone hvis ikke annet blir avtalt med leder.  

Valg av abonnement  
IT- rådgiver gi råd i forhold til valg av abonnement, leder avgjør hvilket abonnement den 
enkelt skal ha. Normalt vil man ta utgangspunkt i kategori 3 (se nederst).  
 

Medarbeideren kan overta telefonnummer 
Medarbeideren kan overta telefonnummeret ved avslutning av arbeidsforholdet.  
 

Godtgjørelse  
• Godtgjørelse for den enkelte avgjøres i forhold til valgt kategori av abonnement.  

 
 

Faktura 
• Arbeidstaker får faktura hjem for all bruk.  
• Birkenes kommune refunderer utgiftene som er knyttet til løsningen av 

arbeidsoppgavene.  
• Refusjon fastsettes til den kategori som er valgt.  

 

Bruk av mobiltelefonen 
• Mobiltelefonen kan brukes på fritiden.  

 

Bestilling av mobiltelefon  
IT- rådgiver bestiller mobiltelefon etter avtale om type og abonnement med leder.  
 

Opprettelse og videreføring av abonnement  
IT- rådgiver oppretter nytt abonnement og eventuelt viderefører tidligere abonnement.  
 

Dokumentasjon 
IT – rådgiver fører alle nye mobiler og abonnement inn i egen liste, slik at man til en 
hver tid har oversikt.  
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Kategorier 

Pakker  Innhold  Kommentar  Godtgjørelse  
Kat. 1  
Kr i forhold til 
forbruk  

 Abonnement hvor 
man betaler ihht. 
forbruk 

Kr 100,-  

Kat. 2 
Kr 63,- / mnd  

3000 ringeminutter 
inkl. oppstart. 3000 
SMS og gratis 
kommuner i Agder.  

Sperret for 
datatrafikk og MMS.  

Kr 100,- 

Kat. 3 
Kr 94,- / mnd 

Som 1 + inntil 1 GB 
mobilt bredbånd  

Ved overskridelse av 
datamengde, kr 1 pr 
MB. Fri bruk av MMS.  

Kr 100,-  

Kat. 4 
Kr 144,- / mnd  

Som 1+ inntil 5 GB 
mobilt bredbånd  

Ved overskridelse av 
datamengde, kr 1 pr 
MB. Fri bruk av MMS. 

Kr 150,-  

Kat. 5 
Kr 214,- / mnd  

Som 1 + inntil 15 GB 
mobilt bredbånd.  

Ved overskridelse av 
datamengde, kr 1 pr 
MB. Fri bruk av MMS. 

Kr 250,-  

Kat. 6  
Kr  354,- / mnd  
 

Som1 + fri bruk av 
mobilt bredbånd.  

Fri bruk av MMS.  Kr 350,-  

 

  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


