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Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Utvalg for personalpolitikk vedtar reglement slik som foreslått.

Saksutredning
Bakgrunn for saken
Kommunedirektøren ser behovet for å konkretisere reglene rundt mobil og få et klarere skille
mellom rutine og reglement. Samt oppdatere retningslinjene rundt bredbånd, justere satsene og
tilby ansatte privat abonnement gjennom Telenor.

Saks- og faktaopplysninger
Mobilabonnementet kommunen har i dag inneholder 600 gigabite 4G, i praksis ubegrenset.
Det er 25 ansatte som i dag får utbetalt 4500 kr i året for bredbånd, en ansatt får 3936 kr. Total utgift
for kommunen er 116 436 kr i året.
Det er en ansatt som i dag får utbetalt 250 kr i året og seks ansatte som får betalt 500 kr i året etter
alternativ 4. Total utgift for kommunen er 3250 kr i året.
Prisen for privat abonnement hos Telenor vil være rundt 300 kr per måned.

Innkomne merknader / Uttalelse fra parter
Innspill runde 1:
Reglement og rutine ble sendt ut til tillitsvalgte for gjennomgang.
Det kom da felles innspill fra UDF, Delta, NSF og Fagforbundet på om satsene bør justeres.
Arbeidsgiver vurderer at det er behov for å øke beløpsgrensen på kjøp av mobil fra 4000 kroner til
6000 kroner. Dette ettersom prisene på mobiltelefoner har økt de siste årene.
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Det var også et ønske om at det legges inn lenker til aktuelle regelverk/rutiner. Dette vil arbeidsgiver
gjøre før publisering i RiskManager.
Arbeidsgiver kontaktet personvernombud vedrørende punktet om kartlegging av trafikk.
I nåværende rutine står følgende:
«IKT-enheten har ansvar for kartlegging av trafikk over mobilnettet der kommunen er abonnent.
Informasjon på samtalenivå blir bare utlevert på oppfordring fra vedkommende bruker, eller fra
rådmannen ved skjellig grunn til mistanke om misbruk. Jmfr. Personopplysningslova §8 og §11, og
Haugesund kommune sine retningslinjer om bruk av IKT – system i Haugesund kommune.»
På bakgrunn av innspill fra personvernombud foreslås rutinen endret til:
«Dersom det påløper betydelig kostnader utover vanlig bruk kan arbeidsgiver kreve tilbakebetalt av
arbeidstaker. Dersom arbeidstaker ønsker kan en samarbeide for å kartlegge bruken f.eks. for å vise
at utgiftene skyldes nødvendige og jobbrelaterte årsaker»
Da muligheten for å tegne privat mobilabonnement ble lagt til etter første høringsrunde, ble rutinen
og reglement sendt ut på ny høring.
Innspill runde 2:
UDF ønsket er presisering av hvem som kvalifiserer til telefongodtgjørelse på 1000 kr dersom man
ikke ønsker å tegne abonnement. UDF mener at lærere i Haugesund kommer inn under kommunens
kriterier og bør kunne tilstås en godtgjørelse på kr 1000,- pr år som utgiftsdekning for bruk og
slitasje. UDF anser det som ryddig med like regler på de forskjellige skolene, slik at det ikke blir opp til
den enkelte leder å svare på forespørsler om kompensasjon. Det vises til kriteriene opplistet i pkt. 2
av reglementet.
Alternativ 4 foreslår UDF endret til:
«Arbeidstaker som ikke ønsker å tegne privat abonnement etter alternativ 3, men som kvalifiserer for
godtgjørelse og som er pålagt å være tilgjengelig, kan tilstås en godtgjørelse på opptil kr. 1000,- pr.
år som utgiftsdekning.»
Arbeidsgiver viser til at kriteriene som UDF viser til i pkt. 2, gjelder for de som skal få tildelt
arbeidsfinansiert mobil, ikke de som eventuelt skal få godtgjøring. Kriteriet for å få godtgjørelsen på
1000 kr er at en er pålagt å være tilgjengelig, arbeidsgiver kan ikke se at dette uten videre gjelder for
samtlige lærere i Haugesund kommune. Vurderingen av hvem som kvalifiserer til 1000 kr må derfor
fortsatt være individuell slik den er for alle andre yrkesgrupper. Arbeidsgivers vurdering er at
ordlyden i alternativ 4, «pålagt å være tilgjengelig», er dekkende slik den er.
Akademikerforbundet:
Det er en god ordning at direktører, noen virksomhetsledere, noen avdelingsledere og få ansatte kan
ha dekket bredbånd etter nøye vurdering av stillingens innhold/krav/forventninger. Det å få dekket
bredbånd er med på å gi arbeidstaker en liten gode i forhold til det å være tilgjengelig for
arbeidsgiver også hjemme. De som i dag har bredbånd bør ikke miste det, dersom de fremdeles har
stilling som tilsier at de er forventet/påkrevd å måtte jobbe hjemmefra. Få ansatte har dekket
bredbånd i dag og tenker at det er fordi ordningen er godt regulert
Mobildekningen kan ikke sammenlignes med bredbånd. Bredbånd er mer stabilt enn mobildekning.
Telenor skriver selv på sine nettsider: Når mange er på 4G samtidig blir det kø og solid betong kan
bremse farten.
Akademikerforbundet viser videre til at rammeavtalen kun varer til 30. mai 2022.
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Arbeidsgivers vurdering er at Telenor har god dekning. Telenor ble kåret til beste mobilnett i Norge, i
2020. Ordningen med bredbånd kom da bredbånd var noe ikke alle hadde. Bredbånd er i dag en
integrert del av hjemmet, behovet for å få dekket en sum av arbeidsgiver er derfor liten. Videre vil
600 gigabite dekke bruk av internett hjemme.
Dersom tilbudet fra Telenor eller eventuelt annen leverandør blir annerledes må arbeidsgiver
vurdere hva en gjør videre da.

Konsekvenser
De som har bredbånd og godtgjøring etter alternativ 4 vil miste denne ordningen fra 01.04.21.

Økonomiske konsekvenser
Kommunen vil spare 116 436 kr i året ved å fjerne godtgjøring for bredbånd og 3250 kr i året ved å
fjerne alternativ 4.
Det vil bli en økt utgift for dekning av mobil når beløpet øker fra 4000 kr til 6000 kr.
De som har godtgjøring på 1000 kr, vil miste denne dersom de ønsker å tegne abonnement.
Det har i utgangspunktet ingen betydning for kostnadene til kommunen når de ansatte nå kan tegne
privat abonnement. Denne muligheten ligger inne i avtalen kommunen allerede har med Telenor.
Unntaket er dersom noen misligholder sin betaling. Da vil Telenor kunne kreve dette av Haugesund
kommune. Arbeidsgivers løsning på dette er at ansatte signerer en avtale om at Haugesund
kommune kan trekke den ansatte i lønn dersom de misligholder sin betaling til Telenor.

Vurdering
Slik kommunedirektøren vurderer det er behovet for bredbånd er vesentlig mindre i dag enn når
reglementet ble laget. De fleste har i dag godt bredbånd hjemme og som alternativ har man 4G
tilsvarende 600 gigabite per måned i abonnement via bedriftsavtalen Haugesund kommune har med
Telenor.
Reglementet må oppdateres og rutinen må ryddes i, slik at skille mellom reglement og rutine er
klarere. Dette er en fordel både for arbeidsgiver og ansatte.
Alternativ 4, utgiftsdekning etter avtale for bruk av privat mobiltelefon fjernes, disse småbeløpene er
lite i bruk og disse utgiftene dekkes av muligheten for å tegne rabattert abonnement. Muligheten til
å få dekket 1000 kr beholdes, beløpsgrensen på 4000 kr økes til 6000 kr for å samstemme bedre med
dagens prisnivå på mobiltelefoner.
Det tilbys privat abonnement til de fleste ansatte i kommunen til sterkt rabatterte priser. Dette er en
mulighet som allerede ligger inne i avtalen kommunen har med Telenor. Det er ordning som tilbys i
blant annet Tysvær og Karmøy. Det vil tilbys til alle faste ansatte med minimum 30 % stilling. Dersom
ansatte misligholder sin betaling av abonnementet vil Telenor kreve beløpet av kommunen. De
ansatte som skal tegne privat abonnement må derfor signere på avtale om at kommunen kan trekke
de i lønn dersom Telenor krever penger av kommunen. Med minimum 30 % fast stilling er det mindre
risiko for arbeidsgiver med tanke på eventuell mislighold av betaling, da en vil ha lønnsutbetaling av
en viss sum hver måned. Den økonomiske risikoen for kommunen er dermed liten.
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Kommunedirektørens konklusjon
Kommunedirektøren foreslår at utvalg for personalpolitikk vedtar reglement slik som foreslått og at
rutinen oppdateres.

Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.

Vedlegg:
Oppdatert rutine for innkjøp og bruk av mobiltelefoner
Oppdatert reglement for tildeling av tjenestetelefon m.m
Dagens rutine for innkjøp og bruk av mobiltelefoner
Dagens tjenestetelefon, reglement for tildeling
Høringsuttalelse mobilbruk UDF
Innspill fra de frikjøpte runde 1 reglement
Innspill fra de frikjøpte runde 1 rutine
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