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Institutter, sentre og fakulteter 

(Se vedlagte liste)  

  

  

 

 

Belastning for utskrift og kopiering for ansatte (FUTURA-
prosjektet). Nye priser fra 1.1.2015 

Vi viser til brev til enhetene av 23.11.2012 og 7.2.2014 om FUTURA-prosjektet og belastning 

for utskrift og kopiering for ansatte. 

IT-avdelingen vil nå kvartalsvis sende belastning for de utskrifter og kopier som er gjort på 

skrivere som er omfattet av FUTURA.  

IT-avdelingen har hatt dialog med Økonomiavdelingen om grunnlaget for prising, kalkyler og 

belastning på utskrifts- og kopieringstjenester, og er tildelt finansieringsrammer for FUTURA-

prosjektet gjennom sitt tildelingsbrev. Det er en forutsetning at ordningen med felles innkjøp, 

drift og forvaltning av skrivere skal være selvfinansierende, i den forstand at inntektene 

(belastning for bruk) skal dekke kostnadene. Nye kalkyler basert på de erfaringene vi nå har 

med inntekter og utgifter, viser at vi må justere prisene for å sikre at ordningen innen rimelig 

tid er selvfinansierende innen de rammer som er gitt. 

 

Prisene gjeldende fra 1.4.2015 vil være: 

Pr side for sort trykk: kr 0,36 

Pr side for fargetrykk:  kr 0,70 

 

For utskrifter og kopier som ansatte har tatt på skrivere omfattet av Studentprint, vil samme 

priser gjelde. Disse vil av regnskapstekniske grunner bli sendt ut som egen belastning. 

 

 

Vennlig hilsen 

 

Tore Burheim 

IT-direktør Magne Bergland 

 seksjonsleder  
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2012/12540-MAGBE 28.01.2015 
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Sendt til: 

Universitetsmuset i Bergen, Avdeling for naturhistorie 

Universitetsmuseet i Bergen - Formidlingsavdelingen 

Universitetsmuseet i Bergen, Avdeling for kulturhistorie 

Universitetsmuseet i Bergen, Direktørens stab 

Det samfunnsvitenskapelige fakultet 

Institutt for økonomi 

Institutt for sosialantropologi 

Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap 

Institutt for geografi 

Institutt for informasjons- og medievitenskap 

Sosiologisk institutt 

Institutt for sammenliknende politikk 

Matematisk institutt 

Institutt for informatikk 

Geofysisk institutt 

Institutt for biologi 

Institutt for fysikk og teknologi 

Senter for geobiologi 

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 

Kjemisk institutt 

Molekylærbiologisk institutt 

Institutt for geovitenskap 

Institutt for global helse og samfunnsmedisin 

Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, Vest 

Klinisk institutt 1 

Klinisk institutt 2 

Institutt for klinisk odontologi 

Institutt for biomedisin 

Det medisinsk-odontologiske fakultet 

Institutt for fremmedspråk 

Det humanistiske fakultet 

Senter for vitenskapsteori 

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier 

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap 

Griegakademiet - Institutt for musikk 

Senter for kvinne- og kjønnsforskning 

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 

Det juridiske fakultet 

Institutt for klinisk psykologi 

HEMIL senteret 

Institutt for biologisk og medisinsk psykologi 

Institutt for samfunnspsykologi 

Institutt for pedagogikk 

Det psykologiske fakultet 
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Universitetsbiblioteket 

 

 


