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Prolongering av gjeldende avtale med Kopinor 

Universitets- og høgskolerådet og Kopinor har gjennom forhandlinger blitt enige om å 
prolongere gjeldende mønsteravtale for universiteter og høgskoler for to nye år, for perioden 
1. januar 2019 til 31. desember 2020. Gjeldende avtale løp fra 1. juni 2016 til og med 30. juni 
2018, og ble sendere prolongert til 31. desember 2018.  
 
Institusjonene faktureres i henhold til bestemmelsene i mønsteravtalen §§ 23 og 24. Satsene 
justeres med virkning for påfølgende studieår i henhold til endringer i Statistisk Sentralybyrås 
konsumprisindeks.  
 
Gjeldende satser for avtaleperioden 
KPI-justerte satser per semester for studieåret h2018/v2019 er 

• 183,66 per ansatt (årsverk) 

• 204,94 per student (heltidsekvivalent) 
 
Satsene vil bli justert i avtaleperioden med virkning for påfølgende studieår i henhold til 
endringen i SSBs konsumprisindeks per 15. april hvert år.  
 
Det har pågått forhandlinger mellom partene i 2018 og 5. desember kom partene til enighet 
om en protokoll, som er fremlagt for begge parters respektive styrer. UHR behandlet saken 
på sitt styremøte 14. desember 2018 og Kopinor på sitt styremøte 17. desember 2018, og 
begge parter stiller seg bak prolongeringen av dagens avtale, slik det fremkommer av 
protokollen.  
 
I løpet av januar 2019 vil partene signere en samarbeidsavtale for avtaleperioden.  
 
Det har vært gjennomført en kartlegging av kopiering av opphavsrettslig beskyttet tekst og 
bilde i forbindelse med jobb og studier på norske universitet og høyskoler i avtaleperioden vi 
har bak oss. Kartleggingen ble gjennomført av Ipsos MMI – MediaCT, og var ment å skulle 
danne grunnlag for forhandlinger om fastsettelse av fremtidig vederlag. Partene har imidlertid 
ikke kommet frem til en omforent forståelse av de funn som fremkommer i kartleggingen, og 
ser behov for ytterliggere kartlegging i neste avtaleperiode.  
 
Partene har et felles ønske om at registrering og rapportering som følge av mønsteravtalen 
kan skje på en mest mulig kostnadseffektiv og brukervennlig måte. Partene har derfor 
nedsatt en arbeidsgruppe som har sett på ulike løsningsalternativer for en integrasjon 
mellom Bolk og sektorrelevante verktøy. Denne arbeidsgruppen har nå gitt sin anbefaling og 
partene vil innarbeide en skisse til pilot skal skal gjennomføres i kommende avtaleperiode. 
Partene vil orientere om prosjektet på den kommende BIBSYS-konferansen i Trondheim 12. 
og 13. mars 2019.  
 

http://www.bibsyskonferansen.no/pensumlistesystem-og-bolk/


 
 
 

Protokollen ble formelt signert av partene 19. desember 2018 og kan leses på Universitets- 
og høyskolerådets hjemmesider. 
 
Eventuelle spørsmål til protokollen kan rettes til sekretariatet.  
 
 
Vennlig hilsen 
 
Alf Rasmussen Vidar Røeggen 
generalsekretær seniorrådgiver 
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