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Retningslinjer for brug af mobiltelefoni og data i udlandet

Faxe kommune dækker basisudgiften til mobilabonnement. Desuden dækker Faxe kommune 
alle udgifter til arbejdsrelateret telefoni og data op til 2 GB under ophold i udlandet. Brugere 
med udlandsabonnement kan udnytte privat, at der i deres udlandsabonnementet er 
inkluderede data og mobiltelefoni under udlandsophold uden ekstrabetaling. 

Det gælder for alle brugere ved mobiltelefoni i udlandet, at der kun må bruges den 
mobiltelefoni og den datatrafik abonnementet omfatter. En udvidelse kan ske, men kun efter 
aktiv godkendelse af et direktionsmedlem. 

Et tilbud om at udvide forbruget udover det inkluderede data, kommer normalt på sms fra 
teleleverandøren, som brugeren aktivt skal svare "JA" på. Et svar på sms´en må - som beskrevet 
ovenfor - kun afsendes som sms-JA-svar efter en konkret godkendelse af et direktionsmedlem. 

Forbruget sker herefter
- uden ekstraudgift for brugeren hvis det er arbejdsrelateret, og 
- med en udgift for brugeren, såfremt forbruget er til privat telefoni og datatrafik.

Afregning for privat brug i udlandet.
Det gælder for alle brugere af mobiltelefoni og data i udlandet, at der skal afregnes for privat 
forbrug, udover det der er med i basisabonnementet. Afregningen sker ud fra en forbrugsoversigt 
(en fakturakopi) fra teleleverandøren.  

Der afregnes for den ekstra udgift, som teleleverandøren har registreret på fakturaen som brugt 
privat i udlandet og med tillagt moms. Da der ikke kan trækkes detaljerede opkaldsoversigter 
med fuldstændig nummerangivelse vil det være op til den enkelte bruger selv at oplyse:

- Hvad på fakturaen har jeg brugt i udlandet arbejdsmæssigt?
- Hvad på fakturaen har jeg brugt i udlandet privat?

Proceduren vil være, at IT & Digitaliseringsafdelingen hvert kvartal indhenter en opgørelse fra 
teleleverandøren på de abonnementer, hvor der har været forbrug udover abonnement. IT & 
Digitaliseringsafdelingen  videregiver en opgørelse til den nærmeste leder, hvor brugeren har 
haft forbrug. Sammen vurderer og udregner leder og bruger de eventuelle merudgifter til den 
omtalte telefoni. Dernæst sender brugeren, på en mail til sin leder, besked om hvor meget der 
skal afregnes. Leder indberetter decentralt i SD ved at indtaste beløbet, som medarbejderen skal 
trækkes. Beløbet vil herefter blive fratrukket i lønnen.

HR, Økonomi & IT har udarbejdet en blanket, hvorpå alle brugere med telefonabonnementer 
åbnet for mobiltelefoni og data i udlandet skal afgive en erklæring. Med underskrivelse af 
erklæringen tilkendegiver man, om man er indforstået med at betale for privat brug af telefoni 
og data udover det er er i basisabonnementet.

Vejledning til håndtering af roaming
For at undgå et uhensigtsmæssigt merforbrug kan den såkaldte roaming-funktion slås fra under 
opholdet i udlandet. Dette gøres forskelligt alt afhængig af den udleverede telefonmodel.

På en iPhone håndteres roaming således:
1. Gå til startskærmen. Vælg Indstillinger.
2. Rul ned. Vælg Mobilnetværk.
3. Vælg Indstillinger til data. Deaktiver Dataroaming.

Dataroaming er nu deaktiveret. Vend tilbage til startskærmen.
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