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Udlevering af smartphone
22. april 2021 begyndte udleveringen af smartphones til alle de medarbejdere i Forsvaret som ikke
p.t. har udleveret en tjenestetelefon. Det har allerede givet en del spørgsmål til CS fra vores
medlemmer, der er i tvivl om, hvordan de skal forholde sig i forhold til dette.
Læs brochuren grundigt
Sammen med mobilen udleveres en brochure som blandt andet beskriver opsætning, sikkerhed,
beskatning og påkrævede installationer. CS opfordrer til, at man læser denne brochure grundigt
igennem, så man ved, hvordan telefonen skal bruges – og ikke mindst hvordan den ikke må
bruges.
Arbejdsbrug vs. privat brug
I brochuren står blandt andet beskrevet, at man kun må bruge mobilen til relevant
arbejdskommunikation. Dog står der også, at man godt må bruge telefonen enkelte private opkald
i arbejdstiden, ligesom at man også må modtage og sende enkelte private SMS og mails
(jfr. gældende skattelovgivning). For at undgå usikkerhed og misforståelser omkring, hvornår der
er tale om ”enkelte” sms’er eller ”enkelte” opkald, anbefaler vi i CS til, at man helt undgår at bruge
den udleverede mobiltelefon til privat brug.
En del af udrustningen
Det er naturligvis ikke alle medlemmer, der har samme behov for en mobiltelefon i dagligdagen.
Den udleverede mobiltelefon skal dog ses som en del af den personlige udrustning, og det er
derfor som udgangspunkt ikke frivilligt, om man ønsker at modtage den. Til gengæld må man –
ligesom det er tilfældet med den øvrige udrustning – gerne efterlade den udleverede telefon
sammen med ens øvrige udrustning, når man har fri. Da der er tale om en tjenestetelefon, er den
udleverede mobiltelefon naturligvis ikke ensbetydende med, at man skal være tilgængelig på
telefonen udenfor arbejdstid.
Opretning af Google konto
I den udleverede brochure bedes medarbejderne oprette en Google konto til arbejdsbrug, så man
kan hente de relevante apps. I brochuren opfordres der til, at man opretter en konto med ens MAnummer. CS har været i kontakt med FMI, som har forklaret, at man i princippet kan bruge et
hvilket som helst alias eller talrække til at oprette sin Google-konto, hvis man ikke vil bruge MAnummeret. Du skal ikke bruge din egen personlige Google-konto.
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