BILAG 3
Retningslinjer vedrørende telefoni i henhold til vederlagsregulativets § 14
Nedenstående retningslinjer tydeliggør, hvad der i vederlagsregulativets § 14, stk. 2 forstås
ved Region Midtjyllands betaling af oprettelsesudgifter og løbende abonnementer samt brug af
mobildata.
Mobiltelefonordningen kan, efter medlemmets frie valg, etableres på følgende måder:
1) Regionen stiller en mobiltelefon til rådighed og afholder udgifterne til abonnement og
samtaler 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 uanset om der er tale om
privat brug eller brug i relation til hvervet som regionsrådsmedlem.
Ad 1) Denne ordning er skattefri, idet det forudsættes, at telefonen udelukkende anvendes til
hvervet som regionsrådsmedlem.
Ad 2) Denne ordning beskattes med 2.700 kr. om året i 2017 før skat.
I Danmark
Ordningen indebærer, at telefonen kan anvendes ubegrænset til private indenlandske
samtaler, SMS, MMS og mobildata.
I andre EU-lande samt Norge, Island, Lichtenstein og Schweiz
Ordningen indebærer, at telefonen kan anvendes privat til samtale, SMS, og MMS i disse lande.
Ordningen indebærer også, at telefonen kan anvendes i begrænset omfang til mobildata
indenfor EU-området (omfatter også Norge, Island, Lichtenstein og Schweiz) – dvs. kortvarige
opslag af adresser, bustider, mail osv.
EU har indført en såkaldt 'fair use-grænse', som sætter et maksimum for, hvor meget man kan
bruge til roaming i EU-området af den datapakke, der er tilknyttet abonnementet. "Fair usegrænsen" for regionsrådsmedlemmer er 1.5 GB og gælder for ét abonnement.
Dataforbrug i EU-området op til fair use-grænsen er uden beregning.
Når hele datapakken er brugt, sænkes hastigheden (det såkaldte speed drop).
TDC sender en SMS, når grænsen for det tilladte dataforbrug i EU-området nærmer sig, og
igen når grænsen nås. Regionsrådsmedlemmet er selv forpligtet til at sikre, at det gratis
forbrug ikke overskrides.
Hvis forbruget overstiger 'fair use grænsen', takseres den med 5,59 øre pr. MB ekskl. moms.
Hvis regionsrådsmedlemmet accepterer, at denne grænse overskrides, skal medlemmet selv
betale for overforbruget.
I øvrige lande udenfor EU
Uden for EU kan forholdene være markant anderledes end de regler, der gælder inden for EU.
Der opfordres derfor til, at regionsmedlemmet sætter sig ind i disse regler, alt efter hvilket
land, denne opholder sig i.
Telefonen kan i lande uden for EU benyttes til samtale, SMS og MMS i begrænset omfang,
såfremt regionsrådsmedlemmet kan godtgøre, at der er tale om brug i relation til hvervet som
regionsrådsmedlem. Telefonen må ikke anvendes til mobildata.

Kommentar [CK1]: Opdateret

Al privat brug skal regionsrådsmedlemmet selv betale for.
Generelt
Dataroaming skal altid være slået fra i udlandet og kun kobles til, hvis der konkret er 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.

Kommentar [CK2]: Ændret

Der tages forbehold for ændringer i regler for telefoni samt ændringer i Region Midtjyllands
abonnement. Sådanne ændringer vil blive sendt til regionsrådet og opdateret i
vederlagsregulativet uden en særskilt i sag i regionsrådet herom.

Kommentar [CK3]: Tilføjet

Ikrafttræden m.v.
Retningslinjerne er vedtaget på regionsrådets møde den 15. december 2017 og træder i kraft
den 1. januar 2018.

Kommentar [CK4]: Opdateret

