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2. Formål 
 

Nesodden kommunes telefoniløsning skal støtte opp under kommunens fire målsetninger knyttet til 

service og kvalitet.   

 

 

                          Service og kvalitet – vi skaper gode opplevelser 

 

Service og kvalitets 
målsetninger  

Det mobile bedriftsnettet benytter vi til å:  

1. God kommunikasjon Legge til rette for god kommunikasjon ved å benytte en   
moderne kommunikasjonsløsning som er fleksibel og som bidrar til 
å øke servicen overfor innbyggere, kollegaer og 
samarbeidspartnere, gjennom å øke vår tilgjengelighet på 
talekommunikasjon. 
Det gjør vi ved å opprette ringegrupper (kø-ordning) på 
hovednummer til sentralbord eller på de ulike tjenestestedene. 
Disse betjenes ved at medarbeidere og ledere melder seg inn og ut 
av ringegruppen etter behov, for å besvare innkommende 
samtaler. 
 
Vi benytter talestyrte menyer med tastevalg som gjør det lettere 
for innbyggere, ansatte og samarbeidspartnere å komme frem til 
riktig tjenestested. 

 
2. Vennlig og profesjonell Vi er vennlige og profesjonelle på telefonen. Vi har kort svartid og 

vi overfører alltid samtaler til riktig ressurs i vår organisasjonen via 
den tilhørende appløsningen. 
 
Ved ubesvarte samtaler på telefonen, ringer vi alltid tilbake.   

 
3. God faglig kvalitet og 

oppfølging  
Vi oppnår god faglig kvalitet og oppfølging gjennom å forenkle og 
effektivisere den interne samhandlingen. 
Det gjør vi ved å: 

• angi egen fravær- og tilgjengelighetsstatus via appen til det 
mobile bedriftsnett eller ved å benytte Outlook kalender.  
Det gir en oversikt over hvem om er tilgjengelige for å 
motta samtaler. 

• finne riktig ressurs som kan besvare en henvendelse. Det 
gjør vi ved å benytte den interne bedriftskatalogen. Her 
finnes en søkbar oversikt over alle ansatte og 
tjenestesteder. Det gjør det mulig å sette samtaler over til 
riktig ressurs eller svarsted, som forenkler dialogen og 
kommunikasjonen i tjenesteleveransene. 

• Ansatte og ledere har et ansvar for å holde sin egen 
fravær- og tilgjengelighetsstatus oppdatert, samt 
vedlikeholde egen informasjon i den interne 
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bedriftskatalogen. 

 
4. Det gode møtet Det gode møtet handler om hvordan innbyggere og 

samarbeidspartnere opplever møtet med kommunen. De gode 
opplevelsene er basert på at vi forstår den som henvender seg til 
oss, enten det er innbygger, samarbeidspartner eller en kollega. 
Vi er løsningsorienterte og viser forståelse for henvendelsen, men 
vi er også tydelige på hva kommunen kan levere av løsninger.  
 
Vi sørger alltid for god oppfølging ved henvendelser som krever 
det, ved at vi holder det vi har lovet og gir tilbakemeldinger.  
 

 

3. Typer mobilabonnementer 
 
 Nesodden kommune har to hovedtyper mobilabonnementer:  
 

1. Tjenestetelefon  
2. Arbeidstelefon  
 

 

1. Tjenestetelefon 
(arbeidsgiverfinansiert)   
 

En tjenestetelefon er en arbeidsgiverfinansiert mobiltelefon 
som kan benyttes både til jobb og privat. Abonnementet er 
skattepliktig2. 
 
Arbeidstaker har ingen direkte kostnad for telefonen, men vil 
få et fast inntektstillegg som det må skattes av. Se ytterligere 

informasjon hos Skatteetaten2.  
 
Alle tjenestetelefoner er satt opp med fakturakontroll for å 
skille mellom hva som dekkes av arbeidsgiver og hva som må 
dekkes privat, jf pkt. 5.1 
 
Privat forbruk vil bli belastet arbeidstaker gjennom et 
automatisk lønnstrekk, basert på kostnader som fremkommer i 
system for fakturakontroll. 

2. Arbeidstelefon Arbeidstelefon er en mobiltelefon som skal bli liggende igjen 
på arbeidsplassen etter arbeidstidens slutt, med mindre 
arbeidssituasjonen tilsier noe annet. Den skal ikke brukes til 
private formål.  
 
For regler vedrørende mobiltelefoner og skatteplikt, se 
skatteetatens sider2. 
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4. Telefoniløsning- Mobilt Bedriftsnett 
 

Nesodden kommunes telefoniløsning skal være enkel å bruke, fremtidsrettet, bidra til en effektiv 

arbeidshverdag for ansatte og øke service og kvalitet på innbyggerdialogen. Løsningen skal kunne 

tilpasses behovene i de ulike tjenesteområdene i kommunen. 

Telefoniløsningen er en moderne og tidsriktig kommunikasjonsplattform som har følgende: 
 

• Et hovednummer for hele kommunen 
o 66 96 43 00 

 

• Både bemannet svartjeneste og automatisk telefoniløsning med tastevalg – individuelt oppsett 

pr virksomhet/avdeling 

• Mulighet for å taste seg frem til riktig avdeling eller person ved å benytte talestyrte 

menyer. 

• Tilbakering-funksjon der innringer beholder sin plass i køen.  

• Mulighet for SMS og e-post til enkeltpersoner(ansatte) og grupper/avdelinger. 

 

• Bedriftskatalog og fraværsinformasjon – via appløsning 

• Internkatalog som viser telefonnummer og tilgjengelighet for alle ansatte og som er 

synkronisert med Outlook kalenderen. 

• Regelstyrt oppsett av inn- og utgående samtaler – individuelt oppsett pr virksomhet/avdeling 

• Mulighet for oppsett av «regler» for håndtering av inn- og utgående samtaler.  

 

• Uttak av rapporter og statistikk – må bestilles sentralt 

• Underlag for kontinuerlig forbedringsarbeid knyttet til service og kvalitet på 

innbyggerdialogen og internkommunikasjonen. 

4.1 Mobilt bedriftsnett appen  
 

Alle arbeids- og tjenestetelefoner må ha installert mobilt bedriftsnett-appen. Denne gir tilgang til, og 

kan styre en rekke funksjoner, som f.eks:  

• Se tilgjengelighet til kollegaer 

• Administrere egen profil 

• Logge inn og ut av svargrupper 

• Legge inn og endre talemeldinger 

• Sende SMS til gruppe 

• Intern og ekstern telefonkatalog 

• Sette over samtale via mobilapp 

• Personlig kontaktliste 

 

Alle mobiltelefoner har mobilappen installert ved utlevering. 
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4.2 Kontaktinformasjon og oppgaveinformasjon 
 

Kontaktinformasjon og oppgavefordeling legges inn i appen til det mobile bedriftsnettet av 

respektive ledere og ansatte, da denne er virksomhetsspesifikk. Disse opplysningene inngår i 

kommunens bedriftsinterne telefonkatalog. 

 

4.3 Svartid 
         

• Hvert tjenestested er ansvarlig for å tilpasse bruken av funksjonalitetene i systemet, slik at 

henvendelser blir håndtert på en god måte og god tilgjengelighet sikres. 

• Ved fravær skal det alltid legges inn fraværsmarkering i Outlook kalenderen slik at 

henvendelser fordeles til andre 

• Ved utilgjengelighet benyttes den mobile bedriftsnett appen til å endre 

tilgjengelighetsstatus, slik at henvendelser fordeles til andre. 

 

4.4 Eierskap og anskaffelse 
 

Arbeidsgiver anskaffer mobiltelefon og nødvendig tilbehør som arbeidstager har behov for. 

Arbeidsgiver er eier av mobiltelefonen og utstyret. Derfor regnes dette som utlån til arbeidstaker, og 

utstyret skal behandles hensynsfullt. Nesodden kommune er juridisk eier av både mobiltelefon og 

abonnementet. 

Anskaffelse av telefoner skal skje i tråd med lov og gjeldende regelverk for innkjøp.  

IT har ansvar for bestilling og mottak av utstyr.  Bestilling av mobiltelefon til ansatte gjøres av 

nærmeste leder på digitalt skjema til IKT Helpdesk: http://selfservicego/#/categories/4 . Her kan det 

velges blant et utvalg standardiserte modeller. Det praktiseres ikke  

delfinansiering/nedbetalingsløsninger i form av lønnstrekk mellom arbeidsgiver og arbeidstaker for å 

anskaffe andre modeller enn standardmodellene.  

4.5 Generelt om sikkerhet 
 

Alle kommunens mobile telefoner skal til enhver tid ha installert gjeldende sikkerhetsløsning for 

mobilt utstyr. Privat utstyr skal ikke knyttes til kommunens telefoniløsninger. 

Det gis tilgang til Microsoft Office og andre godkjente systemer via egne apper på alle tjeneste- og 

arbeidstelefoner. 

Den enkelte medarbeidere og leder har ansvar for å håndtere utstyret forsvarlig og sørge for at 

informasjon ikke deles med uvedkommende. 

http://selfservicego/#/categories/4
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5. Retningslinjer for tjenestetelefoner 

(arbeidsgiverfinansiert) 

 

5.1 Oppfølging og kontroll av kostnader på tjenestetelefoner 
 

Arbeidstakere som har inngått avtale om tjenestetelefon er ansvarlige for å holde den private bruken 

innenfor den totale rammen av ringeminutter, SMS og datatrafikk som er disponibelt pr måned.  

Arbeidstakere som har inngått avtale om tjenestetelefon, har et ansvar for å holde seg informert om 

sitt private bruk og hva som er definert som privat bruk av arbeidsgiver.  

Arbeidsgiver har valgt å benytte tjenesten: Kostnadskontroll som grunnlag for fordelingen av 

mobilkostnadene mellom privat- og jobbrelatert mobiltelefonbruk. 

Endringer i fordelingen mellom privat- og jobbrelatert bruk kan bare skje ved at avtalen endres 

skriftlig, jf. Arbeidsmiljøloven1. 

Det er opp til leder å avgjøre hvilken datapakke som er hensiktsmessig i forhold til den enkeltes 

tjenstlige behov.  Dersom mobilkostnadene overstiger forventet nivå, skal nærmeste leder ta opp 

dette med arbeidstaker.  

Oversikt over slike kostnader sendes ut til ansatte hver måned i system for fakturakontroll. Alle som 

har avtale om tjenestetelefon, får informasjon om kostnader og bruk i måneden før, med 

spesifikasjon av hva som blir trukket i lønn neste måned.  

Følgende tjenester dekkes ikke av arbeidsgiver:  

• bruk av betalingstjenester (som blant annet parkering via SMS, donasjoner via SMS, 
stemmegivning via SMS osv. som belastes mobil abonnementet) 

• Kjøp av varer og tjenester via telefonen (også kalt «innholdstjenester», samttale til 820-829 
serien) 

• Tale og SMS til opplysningstjenester, som eks. 1881 
• Tilleggstjenesten «Min Sky» hos teleoperatøren 
• Kjøp av datapakker utover det som er inkludert i abonnementet både i og utenfor EU/EØS 

 
Det kan ved særskilte behov og etter skriftlig avtale med nærmeste leder, gjøres endringer i hva som 

likevel dekkes av arbeidsgiver. Det er her viktig at det er begrunnet i tjenstlig behov. 

Arbeidstaker som har inngått avtale om tjenestetelefon, har samtykket til dette ved å ha undertegnet 

avtale om tjenestetelefon. I avtalen gir arbeidstaker arbeidsgiver fullmakt til å foreta trekk i lønn for 

de kostnader til mobilbruk som arbeidstaker selv skal dekke iht. retningslinjer. Månedlig trekk skjer 

etterskuddsvis. 

Arbeidstaker vil motta e-post og/eller SMS med lenke til: 

• Egen webside som viser oversikt over arbeidstakerens privatbruk  

• Grunnlag for lønnstrekk. 

Avtaler om lønnstrekk skal være skriftlige jf. arbeidsmiljøloven § 14-15 annet ledd bokstav c1 1. 

http://www.lovdata.no/all/hl-20050617-062.html#14-15


8 
 

 

5.2 Ved tvist mellom arbeidstaker og arbeidsgiver om fordeling av 
kostnader på tjenestetelefoner 

 

Dersom arbeidsgiver og arbeidstaker er uenige om lønnstrekk og fordelingen av mobilkostnader 

mellom privat og jobbrelatert bruk, kan arbeidsgiver, med arbeidstakers samtykke, innhente  

spesifisert faktura fra mobil leverandøren. Den spesifiserte fakturaen skal fremlegges for 

arbeidstaker, slik at begge parter har tilgang til samme grunnlagsdata. 

5.3 Særskilte behov for bruk av privattelefon 
 

I særskilte tilfeller hvor arbeidstaker må benytte private kommunikasjonsmidler, vil arbeidsgiver 

dekke arbeidstakers utlegg til tjenstlige samtaler. Utlegg må være spesifisert etter regning, og 

arbeidstaker vil få refundert utlegg. Dette gir ingen skattemessig fordel, og vil derfor ikke være 

skattepliktig for arbeidstaker.  

Spesifikasjonen på utleggene må derimot inneholde tilstrekkelig informasjon til at det er åpenbart at 

den aktuelle utgiften skyldes tjenstlig bruk. Spesifikasjonen må for eksempel inneholde dato, 

klokkeslett, hvilket nummer det er ringt til, navn og samtaletid. Utgifter til faste avgifter som 

abonnement og lignende, anses ikke som tjenstlige utlegg, og kan derfor ikke refunderes skattefritt. 

5.4 Permisjon og opphør av arbeidsforhold 
 

Tjenestetelefonen kan som hovedregel benyttes under lønnede permisjoner, dersom ikke annen 

avtale mellom leder og arbeidstaker er inngått.  

Ved pensjonering eller oppsigelse, opphører ordningen med tjenestetelefon (arbeidsgiverfinansiert 

telefon). 

Ved opphør av arbeidsforhold kan den ansatte velge å overta tjenestetelefonen fra arbeidsgiver ved 
å «kjøpe» denne av arbeidsgiver. 
 
Det er skattepliktig3 hvis arbeidstaker oppnår en fordel ved å betale en lavere verdi enn 
markedsverdi på utstyret. For å unngå dette, må arbeidstaker betale restverdien av arbeidsgivers 
kjøpskostnad som blir redusert/avkrevet etter følgende takseringsregler: 
 

Hvor gammelt er utstyret? Hvor stor andel av opprinnelig kostpris* er 

restverdien  

Utstyr som er mindre enn 1 år gammelt:  80 prosent   

Utstyr som er mellom 1 og 2 år gammelt:  50 prosent  

Utstyr som er mellom 2 og 3 år gammelt 20 prosent  

Utstyr som er 3 år eller eldre kr 500 (inklusive merverdiavgift)  

 

*Med opprinnelig kostpris menes arbeidsgivers faktiske anskaffelseskostnader, inklusive 

merverdiavgift og fratrukket eventuelle rabatter. 
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5.5 Bruddavgift ifm. nyansettelser 
 

Ved nyansettelser er det ofte ønskelig at mobiltelefonnummeret overføres fra tidligere arbeidsgiver 

til Nesodden kommune. En eventuell bruddavgift må dekkes av tidligere eier av abonnementet. Ved 

pensjon eller ved oppsigelse, dekker Nesodden kommune en eventuell bruddavgift på 

abonnementet. 

5.6 Bruk av mobil utenfor EU/EØS og reiser til risikoland 
 

Ved reiser til land utenfor EU/EØS kan mobilbruk (tale og SMS) og spesielt datatrafikk være svært 

kostbart å benytte. Dette kan føre til store kostnader.  

 

Det forventes derfor at ansatte er ansvarlige og holder bruk på et minimumsnivå. 

Datakontroll Utland 

Alle mobiltelefoner i Nesodden kommune har et abonnement som har aktivert tjenestene 

Datakontroll Utland. Denne tjenesten gjelder for databruk utenfor EU/EØS. Tjenesten aktiveres 

automatisk når man begynner å bruke datatrafikk, og databruken sperres når man passerer en 

beløpsgrense på kr 600 pr måned i utlandet. Når man nærmer seg beløpsgrensen på kr 600,-vil man 

motta varslinger på SMS.  

Man kan selv velge om man vil fortsette å bruke data i utlandet, ellers sperres abonnementet for 

videre databruk i utlandet ut måneden. Ved kjøp av ekstra datapakker utenfor EU/EØS, blir 

kostnadene skilt ut i fakturakontroll og det blir foretatt lønnstrekk. 

 

Selv om abonnementet blir sperret for datatrafikk, vil det fremdeles være mulig å ringe og benytte 

SMS. 

Av sikkerhetsgrunner skal trådløst WiFi kun benyttes der det ikke er mulig å bruke mobilnettet. Ved 

bruk av WiFi må forsiktighet utvises og sikkerheten må vurderes.  

Sikkerhet knyttet til utenlandsreiser  

Det er ikke tillatt å ta med kommunalt elektronisk utstyr som tjenestetelefon og bærbare PC til det 

som anses som høyrisikoland knyttet til digital sikkerhet. Ved særskilt behov kan det deles ut 

lånetelefon uten apper for e-post kommunikasjon, Teams o.l. Bestilling av slikt utstyr gjøres i god tid 

forut for reisen. Dette for å redusere risikoen for tapping av PC-er og mobiltelefoner, samt redusere 

risikoen for planting av ondsinnet programvare med tanke på langsiktig og vedvarende tapping av 

informasjon (f.eks. trojaner).  I 2018 opplyser PST at følgende land: Russland, Kina, Iran, Nord Korea 

og Pakistan anses som høyrisikoland. 

Av sikkerhetsgrunner skal trådløs WiFi aldri benyttes i utlandet. 
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5.7 Den enkeltes ansvar 
 

Stjålet/mistet telefon 

 

Hvis en mobiltelefon blir stjålet eller mistet, kan IKT Helpdesk kontaktes innenfor ordinær arbeidstid 

og telefonen blir da fjernslettet.  

 

Ved fare for alvorlige sikkerhetsbrudd knyttet til stjålet/mistet tjenestetelefon/arbeidstelefon kan IT 

sin døgnvakt kontaktes på vakttelefon: 924 83 228 (På ukedager: 15.30 - 08.00 | Helg/helligdager: 

hele døgnet). Telefonen kan da fjernslettes.  

PIN-kode, brukernavn og passord  

Det er bruker av tjenestelefonen som sørger for PIN-kode, brukernavn og passord. Dette er enten 

Apple ID eller Google, avhengig om det er iPhone eller Android.  

Ved mistet PIN- eller PUK kode kan IKT Helpdesk kontaktes innenfor ordinær arbeidstid. 

 Personlig innhold på tjenestetelefoner 

Nesodden kommune er ikke ansvarlig for apper, innhold, bilder, filer, sertifikater o.l. som er kjøpt til 

privat bruk, eller innhold som er knyttet til private brukerkontoer. 

6. Revidering av retningslinjene   
 

Abonnementsvilkår og innhold i det Mobile Bedriftsnettet kan endres årlig.  Ved vesentlige endringer 

i reglementet, kan arbeidstaker gis anledning til å tre ut av ordningen med tjenestetelefon.   

 

6.1 Når gjelder dette reglementet fra?   
 

Reglementet gjelder fra og med 17.12.2019.   

6.2 Avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker 
 

Dette reglementet regulerer hvilke retningslinjer som gjelder for arbeidstakers bruk av tjeneste- og 

arbeidstelefoner i Nesodden kommune.  Det inngås avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker ved 

at avtale om tjenestetelefon eller arbeidstelefon signeres og lagres i arbeidstakers personalmappe. 

7. Referanser (fotnote i tekst) 
 

1. Arbeidsmiljøloven: Trekk i lønn, arbeidsmiljøloven § 14-15 annet ledd bokstav c 

 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62/KAPITTEL_15#%C2%A714-14 

 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62/KAPITTEL_15#%C2%A714-14
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2. Skatteetaten: Skatt på telefon og bredbånd betalt av arbeidsgiver 
https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/arbeid-trygd-og-

pensjon/utstyr-betalt-av-arbeidsgiver/skatt-pa-telefon/ 

 

3. Forskrift: Taksering av formues-, inntekts- og fradragsposter mv. som må fastsettes 

ved skjønn til bruk ved fastsettingen for 2018.  

 

Hjemmel: § 1-2-16.Fordel ved erverv av datautstyr og mobiltelefon brukt i 

arbeidsforhold 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-11-07-1666/KAPITTEL_1-2#%C2%A71- 
                

https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/arbeid-trygd-og-pensjon/utstyr-betalt-av-arbeidsgiver/skatt-pa-telefon/
https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/arbeid-trygd-og-pensjon/utstyr-betalt-av-arbeidsgiver/skatt-pa-telefon/

