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Universitetsmuseet i Bergen, De kulturhistoriske samlinger 

Universitetsmuseet i Bergen, De naturhistoriske samlinger 

Arboretet og Botanisk hage 

Universitetsmuseet i Bergen, Administrasjonen 

Universitetsmuseet i Bergen - publikumsseksjonen 

Universitetsmuseet i Bergen, Seksjon for ytre kulturminnevern 

Det samfunnsvitenskapelige fakultet 

Institutt for sammenliknende politikk 

Institutt for informasjons- og medievitenskap 

Institutt for geografi 

Sosiologisk institutt 

Institutt for sosialantropologi 

Institutt for økonomi 

Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap 

Institutt for biologi 

Senter for geobiologi 

Institutt for fysikk og teknologi 

Geofysisk institutt 

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 

Kjemisk institutt 

Molekylærbiologisk institutt 

Institutt for geovitenskap 

Matematisk institutt 

Institutt for informatikk 

Klinisk institutt 2 

Institutt for klinisk odontologi 

Klinisk institutt 1 

Institutt for biomedisin 

Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, Vest 

Institutt for global helse og samfunnsmedisin 

Det medisinsk-odontologiske fakultet 

Senter for kvinne- og kjønnsforskning 

Senter for vitenskapsteori 

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap 

Institutt for fremmedspråk 

Det humanistiske fakultet 

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 

Griegakademiet - Institutt for musikk 

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier 
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Det juridiske fakultet 

Institutt for pedagogikk 

Institutt for klinisk psykologi 

Institutt for biologisk og medisinsk psykologi 

HEMIL senteret 

Det psykologiske fakultet 

Institutt for samfunnspsykologi 

Universitetsbiblioteket 

 

  

  

 

Nye rutiner for bestilling av mobiltelefoner fra 15.11.2013 

 

Til ledere og bestillere ved UiB og firmaer som UiB fører regnskap for 

 

 

Som kjent bruker UiB elektronisk bestilling gjennom Basware PM. Fra 15.11.2013 blir dette 

også innført for bestilling av mobiltelefoner. 

Det er ingen endring av leverandør, men rutinene for bestilling av mobiltelefoner blir med 

dette mer lik det vi har for andre varer. 

Anbefalte mobiltelefonmodeller og tilbehør er tilgjengelig i katalog i BasWare PM under 

leverandørnavnet "TELIASONERA NORGE AS-82". 

Ved  bestilling av mobiltelefon må det alltid oppgis i kommentarfeltet hvilket abonnement 

telefonen skal brukes med. Det er tre hovedalternativer: 

1. Telefonen skal brukes med et abonnement som allerede tilhører organisasjonen. 

(Typisk hvis den skal erstatte en annen telefon.) Opplys da om dette og oppgi 

telefonnummeret den skal brukes med, f.eks. ved å skrive "Skal brukes med 

eksisterende UiB-abonnement 48096660" i kommentarfeltet i bestillingen. 

2. Det skal opprettes et nytt abonnement til telefonen. Skriv i så fall dette i 

kommentarfeltet. ("Skal ha nytt abonnement".)  

Smart-telefoner vil få basisabonnement pluss surfepakke "medium". Eventuell 

endring av surfepakke vil bli vurdert etter forbruk.  

Andre mobiltelefoner vil få basisabonnement uten surfepakke. 

Ved oppretting av nytt abonnement må det sendes inn avtaleskjema (se 

https://it.uib.no/ithjelp/images/4/41/Mobil-avtaleskjema.pdf). Dette bør fylles ut og 

signeres når mobiltelefonen bestilles, og sendes til mobil@uib.no. Mobiltelefon med 

SIM-kort kan ikke leveres ut før utfylt og signert avtaleskjema er levert. 

3. Et eksisterende nummer/abonnement skal overføres fra annen eier til UiB (portering). 

Oppgi i så fall hvilket abonnement (telefonnummer) det gjelder.  

Referanse Dato 

2013/12524-MAGBE 08.11.2013 
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Også ved slik portering skal avtaleskjema fylles ut og sendes til mobil@uib.no før nytt 

SIM-kort utleveres (se punkt 2). Overføringsskjema for abonnementet fylles ut av IT-

avdelingen, og må signeres av bruker før portering kan skje. 

 

Utlevering av bestilt mobiltelefon vil som før gjøres via IT-avdelingen. 

Se også informasjon på https://it.uib.no/Innkjøp_av_mobiltelefon 

 

 

 

 

 

 

Vennlig hilsen 

for Økonomiavdelingen og IT-avdelingen 

 

 

Sidsel Storebø 

fungerende IT direktør Magne Bergland 

 seksjonsleder 

 


