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Forhåndsvarsling av pris på tjenester levert av Unit for 2020 

 

Bakgrunn 
Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning ble etablert i 2018 
gjennom en sammenslåing av tidligere Bibsys, Ceres og deler av Uninett. Unit vil fra 2020 levere et 
felles forhåndsvarsel for tjenester tidligere levert av de tre sammenslåtte virksomhetene. Vedlagt er 
en sammenstilling av de avgiftene som Unit vil fakturere deres virksomhet i 2020. 

Unit gjennomgår og harmoniserer avtaler knyttet til tjenestene fra tidligere Uninett. Det innebærer 
at virksomhetene vil bli bedt om å signere ny avtale med Unit innen utgangen av 2019. Egen 
informasjon blir sendt til virksomhetene dette gjelder. 

Forhåndsvarsel 
Forhåndsvarselet angir priser for alle tjenester der omfang og kostnader i stor grad er kjent på 
forhånd, og som derfor lar seg prissette. Tjenester som har en variabel prismodell (for eksempel pris 
etter forbruk), er kun beskrevet tekstlig da det for disse ikke er mulig å angi en spesifikk totalpris per 
virksomhet. Tilsvarende er løpende prosjekter (som anskaffelser, utviklingsprosjekter o.l.) heller ikke 
inkludert i forhåndsvarselet. Informasjon om slike prosjekter sendes ut i hvert enkelt tilfelle, og 
faktureres løpende til berørte virksomheter.  

Dette forhåndsvarselet er grunnlaget for våre fakturaer i 2020, og deres virksomhet kan bruke disse 
tallene i kommende budsjettprosesser for 2020. Vi minner for øvrig om at forhåndsvarslet, som 
tidligere år, ikke inkluderer eventuelle kostnader som faktureres direkte fra systemleverandører til 
virksomhetene.  

Vedlagte tabell viser hvilke tjenester som blir fakturert til deres virksomhet for 2020. Se 
www.unit.no/tjenester/forhandsvarsel2020 for nærmere informasjon om den enkelte tjeneste. 
Faktura i henhold til forhåndsvarselet vil bli sent ut i løpet av januar 2020.  

Generelle spørsmål knyttet til forhåndsvarselet rettes til postmottak@unit.no. Spørsmål som gjelder 
den enkelte tjeneste rettes til tjenesteansvarlig som angitt under 
www.unit.no/tjenester/forhandsvarsel2020 

 

Med vennlig hilsen  

Roar Olsen 
Direktør       Ingrid Buhaug Brænden 
        Avd.dir. Virksomhetsstøtte 



Vedlegg:  

Forvarsel fakturering 2020 fra Unit til Universitetet i Tromsø - Norges Arktiske universitet 

Alle priser er oppgitt uten merverdiavgift (mva.). Det er angitt for hver tjeneste om tjenesten er 
mva.-pliktig. For mva.-pliktige tjenester vil det legges til 25 % mva. ved fakturering. 

 
Tjenester for forskningsstøtte 

Mva. 
pliktig 

Pris 2020 
(eks. mva.) 

Pris 2019 
(eks. mva.) 

Vitenarkiv Brage Nei           
BIRD Nei           
Publiseringstjenesten OJS Ja           
DOI Nei           
DLR Nei       
    
 
Bibliotektjenester 

Mva. 
pliktig 

Pris 2020 
(eks. mva.) 

Pris 2019 
(eks. mva.) 

BIBSYS-konsortiet Nei           
Pensumliste Leganto Nei           
    
 
Studieadministrative- og undervisningstjenester 

Mva. 
pliktig 

Pris 2020 
(eks. mva.) 

Pris 2019 
(eks. mva.) 

Felles studentsystem (FS) – Drift Ja   610 000   580 000 
Felles studentsystem (FS) – Kontingent Ja 3 280 000 2 983 000 
Mediasite Ja   183 000   155 000 
Digital eksamen Ja   815 000   400 000 
Læringsplattformer (LMS) Ja   265 000   266 000 
Webmøter – Adobe Connect Ja    70 000    52 000 
Time-/romplanleggingsverktøy Ja           
Personlig lagring og deling av filer (BOX) Ja           
Filesender Ja    10 000     7 000 
Plagiatkontroll Ja    30 000    29 000 
    
Innkjøp og kontraktsforvalting  
Økonomi- og administrasjonstjenester  

Mva. 
pliktig 

Pris 2020 
(eks. mva.) 

Pris 2019 
(eks. mva.) 

Innkjøp og rammeavtaler Ja   146 000   133 000 
Bestillings og fakturasystem Ja           
Økonomitjenesten UBW (Agresso) Ja           
FS Konnektorer administrasjon Ja           
Konkurransegjennomføringsverktøy Ja           
Lønns- og personalsystem Ja           
Dokumentasjonsforvaltning Ja           
Rekrutteringsverktøy Ja    21 000    37 000 
Datavarehus UiO/UiB Nei       
    
Sum alle tjenester  5 430 000 4 642 000 

 


