
Udlevering af arbejdsmobiltelefon eller -iPad  
 Blanketten udfyldes og sendes til LØN. Kopi udleveres til medarbejderen 

Navn  Cpr.nr. 

Stilling 

Institution/Regionshospital/Afdeling 

Mobilnummer 

Dato for udlevering Dato for aflevering 

Den lokale ledelse kan beslutte, at den udleverede arbejdsmobiltelefon eller -iPad skal afleveres til din arbejdsplads, 
hvis du i en periode på 1 måned eller længere vil være fraværende fra arbejdspladsen (f.eks. pga. orlov, langvarig 
sygdom, langvarig ferie eller andet). Udstyret skal afleveres på det tidspunkt, hvor fraværsperiodens længde kendes. 
Den lokale ledelse kan forlænge eller forkorte perioden ud fra en konkret vurdering. 
Det udleverede udstyr skal altid afleveres ved fratrædelse. 

Sæt x Arbejdsmobiltelefonen bruges udelukkende arbejdsmæssigt  
og ikke privat 

Tro og love erklæring 

Jeg erklærer hermed på tro og love at den udleverede mobiltelefon kun vil blive brugt arbejdsmæssigt, idet 
enkeltstående private indenlandske opkald til og fra telefonen mv., dog er tilladt. 

Anvendes mobiltelefonen i strid med denne aftale, vil det udløse skattepligt i henhold til gældende skattelovgivning. 

Jeg er bekendt med, at Region Midtjylland kan indhente oplysninger om opkald og betaling af udgifter via telefonen 
med henblik på kontrol af, at telefonen ikke benyttes privat. Data vil blive behandlet i overensstemmelse med 
persondatalovens regler. 

Du må ikke bruge arbejdsmobiltelefonens dataforbindelse i udlandet privat, men gerne WiFi, Hotspot og lignende. 

Hvis det i øvrigt konstateres, at du imod aftalen alligevel har brugt arbejdsmobiltelefonen til private internationale 
samtaler, SMS og MMS, privat international datatrafik, betalingsnumre, betaling i øvrigt, donationer og lignende, skal 
du selv afholde disse omkostninger, og det kan i øvrigt få ansættelsesmæssige konsekvenser. 

Dato:  Medarbejders underskrift: 

Sæt x Arbejdsmobiltelefonen bruges udelukkende på arbejdspladsen  
og tages ikke med hjem 

Dato: Medarbejders underskrift 

NB! Blanketten indsendes til den HR /Løn- og personalefunktion, der betjener arbejdspladsen. 
(På Hospitalsenhed Midt: Til Økonomi og Plan) 
Blanketnr.: 152.2018.09 



Cpr-nr. 

Sæt x Arbejdsmobiltelefonen kan også bruges privat jf. følgende 
rammer og retningslinjer 

Det bekræftes hermed, at du har en arbejdsmobiltelefon til rådighed, og at du har lov til at anvende telefonen til 
personligt privat brug i Danmark. Mobilen må ikke anvendes til private opkald fra Danmark til udenlandske fastnet- 
eller mobiltelefoner, men gerne til danske mobiltelefoner i udlandet indenfor EU-området*. Du må gerne bruge Wi-Fi, 
Hot spot og lignende i udlandet. 

Telefonen må ikke bruges til privat opkald til betalingsnumre, donationer, alle former for private køb og lignende. 
Region Midtjylland er ikke ansvarlig for back up af private informationer f.eks. fotos på mobiltelefonen og tablets.

Du skal opbevare telefonen med omtanke, og det forudsættes, at du tilslutter telefonens automatiske skærmlås med 
adgangskode. 
Ved tyveri eller bortkomst, skal du hurtigst muligt gøre følgende: 
o Almindelig mobiltelefon: Spær SIM-kortet hos teleoperatøren (pt. TDC tlf.: 80 80 80 22).
o Smartphone: Slet alle data på enheden ved at gå på internettet, post.rm.dk. I Outlook vælger du 'Indstillinger' -

'Se alle indstillinger' - 'Telefon' – Marker en enhed og klik på 'Slet enhed'. Du må ikke spærre SIM-kortet, før du
har slettet data.

Anmeld tyveriet til politiet og giv besked til din arbejdsplads. 
Det indberettes til SKAT, at du er omfattet af "Beskatning af fri telefon". Du skal betale skat af 2.800 kr. om året 
(2018). 
Hvis du alligevel bruger arbejdsmobiltelefonen ud over det aftalte, skal du selv afholde disse omkostninger, og det kan 
få ansættelsesmæssige konsekvenser, hvis du overtræder betingelserne for at anvende arbejdsmobiltelefonen til 
personligt privat brug. 

Sæt x 
Ja 

Sæt x 
Nej

Mulighed for privat brug af arbejdsmobiltelefon 
og –iPad i udlandet. 

Under forudsætning af aftale med nærmeste leder kan din arbejdsmobiltelefon i begrænset omfang anvendes privat til 
samtale, SMS, og MMS samt mobildata indenfor EU-området* – dvs. opslag af adresser, bustider, mail m.v. 
Tilsvarende brug af mobildata på iPad indenfor EU-området* er også tilladt. Når du er i udlandet, må dataroaming kun 
være tilsluttet, når du har konkret brug for det. Dataroaming må ikke anvendes til streaming af film, musik eller 
download af tunge filer. Benyt i stedet Wi-Fi, Hot spot og lignende. Din mobiltelefon eller iPad må ikke anvendes til 
privat samtale, SMS, MMS eller datatrafik udenfor EU-området*. 
Hvis du ønsker at bruge dataroaming i EU-området* – i et omfang der overskrider 1 GB data pr. måned - skal du først 
undersøge, hvor meget det abonnement, du er omfattet af, tillader dig at bruge, uden at det koster ekstra. Det kan du 
læse om på regionens hjemmeside: www.hr.rm.dk – under 'Ansættelses- og lønforhold/Løn og lønforhandling/Tildeling 
af mobiltelefon.  
Du modtager en SMS fra TDC, når du nærmer dig grænsen for det tilladte forbrug i EU-området*, og igen når du når 
den. Du er forpligtet til at sikre, at det gratis forbrug ikke overskrides. (Du kan følge dataforbruget på din 
telefon/iPad). 
*Omfatter også Norge, Island, Lichtenstein og Schweiz
Dato: Medarbejders underskrift 

Dato:  Leders underskrift 

Sæt x Arbejds-iPad 

Det bekræftes hermed, at du har en arbejds-iPad til rådighed, og at du også har lov til at anvende den til personligt 
privat brug i Danmark. Vedr. anvendelse af mobildata i udlandet gælder betingelserne beskrevet ovenfor: Mulighed for 
brug privat brug af arbejdsmobiltelefon og –iPad i udlandet. Region Midtjylland er ikke ansvarlig for back up af private 
informationer f.eks. fotos på mobiltelefonen og tablets. 

Mobilnummer 

Dato for udlevering Dato for aflevering 

Dato: Medarbejders underskrift 

Dato:  Leders underskrift 

NB! Blanketten indsendes til den HR /Løn- og personalefunktion, der betjener arbejdspladsen. 
(På Hospitalsenhed Midt: Til Økonomi og Plan) 
Blanketnr.: 152.2018.09 
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