
Avtale for utlevering av mobiltelefon og/eller SIM-kort

Opplysninger om brukeren

Fornavn

Etternavn

Fødselsnummer (11 siffer)

Ansattnummer (UiB-ansatte finner dette i PAGA)

Institutt/avdelings navn

Institutt/avdelings ansvarssted/koststed
Antall EK-tjenester* den ansatte har dekket av 
arbeidsgiver:

Opplysninger om telefonen

Mobilnummer
Hvis meldingen gjelder et eksisterende 
telefonapparat: 
Skriv inn apparatets IMEI*-nummer:

Mobiltype: (Produsent, versjon)

Abonnements-alternativer
Er dette et fast eller midlertidig* utlån: ___ Fast   /  ___  Midlertidig

Beløpsgrense for arbeidsgivers dekning av mobiltelefon: (Gjelder for firmaer som har beløpsgrense.)

Beløpsgrense for hvor mye som kan dekkes: ___ kr 5 000 pr år

(fastsettes av leder ) ___ kr 8 000 pr år

___ Fri bruk

___ Annen: 

Ønsket datapakke: ___ Uten datatrafikk (pt kr 69 pr mnd)

___ 500 Mb pr mnd (pt kr 99 pr mnd)

___ 1 Gb pr mnd (pt kr 119 pr mnd)

___ 5 Gb pr mnd (pt kr 149 pr mnd)

___ Fri bruk (135 Gb, pt kr 299 pr mnd)

Dato og signatur

ansatt

leder (+ stempel)

Skjemaet skal fylles ut av alle ansatte som har ordning med mobiltelefon dekket av arbeidsgiver og som får lønn utbetalt gjennom UiBs 
lønnssystem (også ansatte ved firmaer som UiB kjører lønn for).
Skjemaet brukes som en del av grunnlaget for rapportering av skattemessig fordel av "arbeidsgiverfinansierte elektroniske 
kommunikasjonstjenester" til skattemyndighetene.
Ordningen med mobiltelefon finansiert av arbeidsgiver er hjemlet i i Statens personalhåndbok, kap. 10.2.2. Ytelsen gis i tilfeller der det 
anses nødvendig for tjenesten, bl.a. ut fra behov for tilgjengelighet, beredskap og fleksibilitet.
Mobiltelefon med tilbehør er arbeidsgivers eiendom, og skal leveres tilbake hvis ordningen eller arbeidsforholdet opphører.

* Definisjonen på midlertdig utlån er at bruken ikke overstiger 14 dager i løpet av en 30-dagers periode og ikke mer enn totalt 30 dager i
løpet av et inntektsår. Fast utlån er altså over 14 dager i løpet av en måned eller over 30 dager totalt.

*EK-tjenester (elektroniske kommunikasjonstjenester) omfatter hjemmetelefon, mobiltelefon og bredbånd/ADSL hjemme.

Hvis beløpsgrense er satt,  avtales herved at arbeidsgiver kan gjøre trekk i lønn og feriepenger for det beløpet som 
overskrider beløpsgrensen.

*"Serie"-nummer på apparatet. Finnes ved å taste *#06#

Fyll ut skjemaet elektronisk, skriv ut og signér. 
Utfylt og signert skjema skannes og sendes til IT-avdelingen, UiB på e-post: mobil@uib.no.
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