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2 av 3
Dato

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Referanse

14.02.2011

Utviklingen innen mobile løsninger
Utviklingen fra tale- og meldingsbasert mobiltelefon til smarttelefon endrer våre arbeidsrutiner. En
smarttelefon nærmer seg bruksområdet til en PC, spesielt for henting og lesing av informasjon.
Taletrafikken beveger seg fra fasttelefon til mobiltelefon. I vår avtale med Telenor er det gratis å
ringe fra fasttelefon til NTNU-mobiler samt mellom NTNU-mobiler. Mobil datatrafikk kan benytte
to kanaler; trafikk via trådløst datanett (Wi-Fi) eller via mobilnettet (3G). Datatrafikk i mobilnettet
kan lett bli dyrt, spesielt ved opphold utenlands.
Alt dette gjør at våre retningslinjer for tjenestetelefon må oppdateres. Hensikten er at både du som
ansatt og NTNU skal ha optimalt utbytte av de nye verktøyene, til en lavest mulig kostnad.
Alle abonnenter kan logge seg inn på Telenors ”Mine sider” for å se egen faktura. Den er på ei side
og inneholder summer per kategori abonnement og trafikk, ikke spesifisert per samtale.
Dette notatet omhandler også bredbånd. Bredbånd betyr høyhastighetsnett til heimen og må ikke
forveksles med mobilt bredbånd via mobiltelefon. Mange ved NTNU har bredbånd fra NextGenTel.
Retningslinjer
Fram til ny epost/kalenderløsning er satt i drift sommeren 2011, anbefales alle i sentraladministrasjonen å velge en av to modellkategorier mobiltelefoner. Synkronisering av kalender
krever spesialtilpasning for hver type mobiltelefon. Det er ressurskrevende og lite tilfredsstillende
for brukeren.
Den ene modellkategorien er Nokia S60 3rd edition som blant flere omfatter N80. Den innebygde
synkroniseringsklienten for denne type telefon fungerer optimalt mot dagens kalendersystem.
Den andre kategorien er Android smarttelefoner. Omfatter telefoner fra Samsung og HTC. Her har
man valgt et mobiloperativsystem fremfor modell. Man kjøper en ekstern klient fra Synthesis som
synkroniserer mot kalendersystemet, og får en god funksjon for synkronisering.
Iphone er en brukervennlig telefon, men som ikke anbefales for denne tidsperioden dersom man
vektlegger synkronisering av kalender. Grunnen er at vi ikke har kontroll med hvordan kommende
programvareversjoner fungerer hos oss.
Alle skal benytte abonnementet ”Telenor Bedrift Netto”. Det betyr kjøp av telefoner uten
bindingstid. Bindingstid unngås for å synliggjøre den reelle kostnaden, samt slippe å endre
abonnement etter utløpt bindingstid. Kjøp med bindingstid kan virke gunstig, men er gunstigst for
Telenor.
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Alle skal primært benytte trådløs datanett der dette er tilgjengelig på grunn av høyere hastighet og
lavere pris. NTNU tegner et rimelig dataabonnement for alle. Det inkluderer datatrafikk tilstrekkelig
for den gjennomsnittlige bruker. De som har behov for datakommunikasjon i utlandet, skal i følge
de nye retningslinjene ikke benytte mobilnettet, men benytte trådløst datanett eller besøke internettkafé. Kostnader føres på reiseregningen.

Hva arbeidsgiver dekker
Kjøp av mobiltelefon
Arbeidsgiver dekker kjøp av mobiltelefon når det er gått tre år siden forrige anskaffelse. For kjøp av
mobiltelefon økes beløpsgrensen til kr 6 000 inkl mva. Tilleggsutstyr som handsfree og biltilbehør
dekkes ikke, selv om totalkostnaden ligger under beløpsgrensen på 6000 kroner.
Abonnement- og trafikkostnader
Videre dekkes abonnement-, tale- og datakostnader opp til kr 500 inkl mva per måned. Om man er
innvilget både mobiltelefon og lesebrett, utgjør det månedlige beløpet summen for begge. For
kostnader til abonnement, tale og datatrafikk ut over kr 500 per måned, avgjør leder ved anvisning
om de skal dekkes eller trekkes i lønn.
Bredbånd
Den ansatte som er innvilget dekning av bredbånd, får en fast månedlig utbetaling på kr 400 for selv
å dekke abonnement og kostnadene forbundet ved tjenestene. Hver enkelt kan fritt velge
bredbåndsleverandør og kapasitet.

Skattemessige forhold
I henhold til Skattedirektoratets retningslinjer for skattlegging av arbeidsgiverfinansiert elektronisk
kommunikasjon (EK-tjenester), blir ansatte med tjenestetelefon tillagt et inntektspåslag på kr
4.000,- pr. år for én EK-tjeneste, og kr 6000,- for flere EK-tjenester. Når støtte til bredbånd
utbetales til den ansatte, betraktes denne ikke lengre som en EK-tjeneste, men som lønn.
Fast godtgjøring av bredbåndstjeneste vil få følgende skattemessige konsekvenser:
1. For ansatte som i tillegg til bredbånd får dekket mobiltelefon til tjenestebruk med standard
beskatningsregler, vil den årlige satsen for innberetning reduseres fra kr 6.000 til kr. 4.000.
2. Støtte til bredbånd er skattepliktig for den ansatte. Tillegget vil stå på egen linje på
lønnsslippen, og på lønns- og trekkoppgaven.

