BILAG 3
Retningslinjer vedrørende telefongodtgørelse
Nedenstående retningslinjer tydeliggør, hvad der i vederlagsregulativets § 14, stk. 2 forstås
ved Region Midtjyllands betaling af oprettelsesudgifter og løbende abonnementer samt
samtaler i et rimeligt omfang.
Mobiltelefonordningen kan, efter medlemmets frie valg, etableres på følgende måder:
1) Regionen stiller en mobiltelefon til rådighed og afholder udgifterne til abonnement og
samtaler i et rimeligt omfang mod, at medlemmet underskriver en tro og love erklæring om, at
medlemmet kun vil benytte mobiltelefonen i sit hverv som regionsrådsmedlem.
2) Regionen stiller en mobiltelefon til rådighed og overtager medlemmets private (oprindelige)
mobiltelefonnummer samt udgifterne til abonnement og samtaler i et rimeligt omfang.
Ad 1) Denne ordning er skattefri, idet det forudsættes, at telefonen udelukkende anvendes til
hvervet som regionsrådsmedlem.
Ad 2) Denne ordning beskattes med 2.500 kr. om året før skat.
Den nuværende aftale med leverandøren indebærer, at telefonen kan anvendes til ubegrænset
samtale og dataforbrug i Danmark for et fast mindre beløb. Til gengæld er der en konkret
udgift ved anvendelse af telefonen til samtale eller datatrafik uden for landets grænser samt til
andre tjenester som fx SMS og MMS. I den forbindelse bør især udgiften til dataforbrug i
udlandet undgås ved i stedet at anvende WI-FI forbindelser.
I forbindelse med regionens dækning af de løbende udgifter i et rimeligt omfang anses et
beløb, der normalt ikke vil kunne overstige 3.000 kr. årligt eller 750 kr. i kvartalet, for rimeligt.
Udgifterne til mobiltelefoni vil blive fulgt løbende. Udgifter, som kvartalsvis overstiger 750 kr.,
vil blive forelagt sekretariatschefen til konkret vurdering af, om udgiften har et rimeligt
omfang. Såfremt udgifterne overstiger 750 kr. i kvartalet og kan henføres til hvervet, kan der
ydes yderligere kompensation.
Ved årets udgang vil telefonregningerne blive opgjort, og såfremt de samlede udgifter pr.
medlem overstiger 3.000 kr., og udgifterne vedrører privatforbrug, foretages en konkret
vurdering af, hvorvidt medlemmet skal indbetale det overskydende beløb.
Der vil i vurderingen af, om udgifterne har et rimeligt omfang, bl.a. blive set på, om der er tale
om indlands- eller udlandsforbrug, ligesom der vil blive set på graden af medlemmets
aktiviteter i forbindelse med udøvelsen af hvervet, herunder antallet af kurser, møder m.v.
Ikrafttræden m.v.
Retningslinjerne træder i kraft med regionsrådets vedtagelse heraf.
Retningslinjerne er vedtaget på regionsrådets møde den 3. december 2013.

