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Bilaga 7: Prissättning och fakturering av 
tjänsten 
1. Beskrivning av den avgiftsbelagda tjänsten 

Den tjänst som tillhandahålls inom ramen för det här avtalet baseras på Finna-tjänsten, 
som finansieras av undervisnings- och kulturministeriet (UKM). Finansieringen täcker 
inte sådana kostnader som orsakas av organisationer som inte omfattas av den 
centraliserade finansiering som undervisnings- och kulturministeriet har beviljat Finna. 
Finna-tjänsten är beroende av den finansiering som riksdagen har beviljat UKM. 
Serviceavgifter som betalas av sådana medlemmar i Finna-konsortiet som inte omfattas 
av UKM:s centraliserade finansiering räcker inte till för att producera Finna-tjänsten om 
ministeriets finansiering minskar märkbart. I en sådan situation följs avsnitt 5 
(Kostnader) i Serviceavtalet. 

Finna-tjänsten, som tillhandahålls av Nationalbiblioteket, omfattar inte den 
länkningstjänst eller det centraliserade index som tillhandahålls av en tredje part, och 
Nationalbiblioteket förhandlar inte om dessa med tjänsteleverantören å 
konsortiemedlemmens vägnar. Nationalbiblioteket tillhandahåller hjälp för att införa och 
använda det centraliserade indexet och länkningstjänsten enligt punkt 5 
(Avgiftsspecifikation) i den här bilagan.  

 

2. Serviceavgifter 
Konsortiemedlemmens avgift för att ansluta sig till Finna uppgår totalt till XXXX,00 
euro (+ moms X %).  

Konsortiemedlmmens årliga underhållsavgift för Finna-tjänsten uppgår till XXXX,00 
euro (+ moms X %). 

Serviceavgifterna specificeras i punkt 5 Avgiftsspecifikation. 

Konsortiemedlemmen kan av Nationalbiblioteket separat och skriftligen beställa 
tilläggsarbeten som inte ingår i ovan nämnda anslutningsavgift eller underhållsavgift. 
Priset på tilläggsarbeten är XXX €/dv (+ moms XX %). 
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3. Fakturering 
Nationalbiblioteket fakturerar anslutningsavgiften i två lika stora rater. 
Nationalbiblioteket kan fakturera den första raten genast när serviceavtalet har ingåtts 
och den andra raten före utgången av samma år. 

ELLER (TA BORT DET SOM INTE BEHÖVS) 

Nationalbiblioteket kan fakturera anslutningsavgiften direkt efter att serviceavtalet har 
ingåtts. 

 

Nationalbiblioteket fakturerar den årliga underhållsavgiften en gång om året från början 
av det år som följer efter anslutningsåret. 

Nationalbiblioteket fakturerar eventuella tilläggsarbeten kvartalsvis i efterhand enligt 
förverkligad arbetstid.  

Betalningsvillkoret är 30 dagar netto från fakturans datum. Om konsortiemedlemmen 
inte betalar en rätt utställd faktura senast på förfallodagen har Nationalbiblioteket rätt att 
uppbära dröjsmålsränta med stöd av räntelagen. Ränta uppbärs enligt den räntenivå som 
anges i räntelagen för dröjsmålsperioden.  

 

4. Konsortiemedlemmens faktureringsuppgifter 
Betalarens namn: xxx 

FO-nummer: xxx 

Uppgifter för e-fakturering: 
xxxxxxxxxxxxxx 

 

Om det sker förändringar i faktureringsuppgifterna är konsortiemedlemmen skyldig att 
informera Nationalbiblioteket omgående om de gällande uppgifterna. 
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5. Avgiftsspecifikation (Fylls i under 
anslutningsförhandlingarna) 

Anslutningsavgift (välj en) 

 Paket Beskrivning Förutsättningar Pris  
(+ moms X %) 

X LÄTT Innehåller  
• skörd av material från en datakälla via 

ett standardgränssnitt till en testserver 
under de förutsättningar och ansvar 
som framgår av serviceavtalet 

• test av materialet 
• publicering av material i Finna.fi  
• gemensamma utbildningar riktade till 

konsortiemedlemmarna, rådgivning 
och support via de servicekanaler som 
Nationalbiblioteket tillhandahåller 

• Deltagande i den gemensamma 
utvecklingen och marknadsföringen av 
tjänsten   

• Standardenliga 
gränssnitt, 
metadata och 
material 

• En datakälla* 
• Material och/eller 

gränssnitt som 
förutsätter lite 
serverkapacitet** 

• Inga specialbehov 
 

X € 

o BAS Innehåller utöver LÄTT-paketet  
• support för och test av byggandet av en 

egen vy  
• OCH/ELLER driftsättning av 

organisationsspecifika funktioner  
• OCH/ELLER flera standardenliga 

datakällor 

• Standardenliga 
gränssnitt, 
metadata och 
material 

• En eller flera 
datakällor* 

• Material och/eller 
gränssnitt som 
förutsätter måttligt 
med 
serverkapacitet** 

• Anslutning som 
förutsätter liten 
anpassning. 

 

X € 

o SKRÄDDARSYDD Innehåller utöver LÄTT- och BAS-paketen 
• Anpassning av Finna 
• Planering av användbarheten 
• Teknisk konsultation 

• Standardenliga 
gränssnitt, metadata 
och material 

• En eller flera 
datakällor 

• Material och/eller 
gränssnitt som 
förutsätter mycket 
serverkapacitet** 

• Anslutning som 
förutsätter 
anpassning. 

 

X € 

* Datakällan är ett system och ett överföringsformat som redan integrerats i Finna. 
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**De kapacitetskrav som materialet och gränssnittet ställer bedöms alltid från fall till fall. Vid behov förhandlas 
kapacitetsökningen mellan konsortiemedlemmen, Nationalbiblioteket och serveradministratören. Extra kostnader som 
kapacitetsökningen medför ingår inte i de serviceavgifter som fastställts i avtalet. I underhållsfasen är Nationalbibliotekets 
deltagande i förhandlingen tilläggsarbete som faktureras separat. 
 
 
Tilläggsarbeten som avtalats i anslutningsfasen (Räknas ihop med anslutningsavgiften i punkt 2 Serviceavgifter) 

 Arbete Beskrivning Anmärkningar Pris 

o Införande av 
centraliserat index 
och länkningstjänst 

Omfattar support och rådgivning med 
anknytning till driftsättning av centraliserat index 
och länkningstjänst. 

Nationalbiblioteket 
avtalar inte om det 
centraliserade indexet 
och länkningstjänsten 
med tjänsteleverantören 
i fråga åt 
konsortiemedlemmen. 

X € 

o xx xx  X € 

Underhållsavgift (välj en) 

 Betalningsklasser Beskrivning Anmärkningar Pris  
(+ moms X %) 

o BAS Innehåller 
• Tjänst enligt serviceavtalet och dess 

bilagor:  
o underhåll av tjänsten och den 

utveckling som underhållet 
förutsätter 

o regelbundna möten med nätverket 
o Rapportering  

För 
anslutningsgrupperna 
LÄTT och BAS 
 

X €/år 

o SKRÄDDARSYDD Innehåller 
• Tjänst enligt serviceavtalet och dess 

bilagor:  
o underhåll av tjänsten och den 

utveckling som underhållet 
förutsätter 

o regelbundna möten med 
nätverket 

o Rapportering 
• Årligt tekniskt arbete OCH/ELLER 

centraliserat underhåll av nya 
egenskaper 

För anslutningsgruppen 
SKRÄDDARSYDD 
Underhållet förutsätter 
årligt tekniskt arbete 
och eventuellt 
centraliserat underhåll 
av nya egenskaper 

X €/år 
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6. Prisjusteringar  
Priset hålls oförändrat i tolv (12) månader från början av avtalsperioden. 
  
Nationalbiblioteket har rätt att under avtalsperioden justera priset enligt den allmänna 
kostnadsutvecklingen för tjänsten. Nationalbiblioteket ska lämna ett prisjusteringsförslag 
skriftligen senast tre (3) månader innan prisjusteringen träder i kraft. Prisjusteringen kan 
träda i kraft tidigast tolv (12) månader efter att avtalsperioden har börjat eller efter senaste 
prisjustering som gjorts på Nationalbibliotekets initiativ. Nationalbiblioteket ska förse 
konsortiemedlemmen med en tillbörlig och grundad utredning av kostnadsutvecklingen 
och orsakerna till prisjusteringen. 
  
Om avtalsparterna inte når enighet om prisjusteringen, har de rätt att säga upp 
anskaffningsavtalet så att de upphör efter en sex (6) månaders uppsägningstid. 
Uppsägningen ska göras skriftligen innan de nya priserna träder i kraft. Under 
uppsägningsperioden iakttas de priser som gällde innan prisjusteringsförslaget gjordes. 

 


