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Bakgrunn 
KDRS er primært finansiert gjennom en medlemskontingent. Medlemskontingenten er lik for alle 

medlemmene, uansett hvor stort innbyggertall medlemsinstitusjonen omfatter. 

Det har tidligere vært diskutert på årsmøtet å endre medlemskontingenten til å være basert på antall 

innbyggere for å kunne differensiere mellom store og små. Denne modellen ble forkastet og styret 

fikk i oppgave å utarbeide en prismodell basert på lagringsvolum der antakelsen vil være at de store 

institusjonene vil ha større volum enn de mindre – og dermed betale mer. 

KDRS har et digitalt depot som alle våre medlemmer har tilgang til. Hvert medlem har sitt eget depot. 

Realiseringen av denne løsningen er gjort med virtualisering for å sikre et enkelt driftsopplegg og 

skalerbarhet.  På grunn av ressursknapphet har KDRS automatisert det meste knyttet til drift og 

support. Dette gjelder overvåking av systemene, oppdatering av systemer, håndtering av hendelser, 

brukertilgang m.m.  

Den største risikoen hos KDRS pr. dato er imidlertid sårbarhet knyttet til menneskelig bemanning og 

da spesielt i forhold til drift av digitalt depot. For å lukke denne sårbarheten er det viktig at drift av 

digitalt depot tilføres en ekstra ressurs.  

Det å redusere sårbarheten ved å sikre ekstra ressurs til drift av digitalt depot bør derfor være 

inkludert i den foreslåtte prismodellen som legges fram. 

Årsmøtet har bestemt at det skal knyttes en pris til lagringsvolum utover et fastsatt basis-volum som 

er inkludert i medlemskontingenten. Det er i strategidokumentet foreslått at basis 

medlemskontingent dekker 1TB1 lagringskapasitet i digitalt depot. Strategidokumentet beskriver også 

at lagringsvolum utover det som er inkludert vil faktureres pr. medlem pr. år i stepp på 0,5TB. 

 

Tidligere modeller 
Det ble i forbindelse med KDRS ledermøte 2019 på Gardermoen lagt fram to ulike prisforslag som var 

knyttet opp til målsettingen om å redusere sårbarhet samt gi en inndekning for kostnadsbildet som 

ble presentert. 

Modellen er vist i figuren under. 

                                                           
1 Definisjon: TB=240 (1,099,511,627,776) bytes; 1024 gigabytes. 



 

 

De foreslåtte modellene var begge basert på en variabel pris avhengig av lagret mengde. 

Tilbakemeldingene fra ledermøtet var at dette var en komplisert modell som var vanskelig å 

håndtere for flere av våre medlemmer.  

Det er i etterkant gjennomført en undersøkelse knyttet til forventet lagringsvolum inn til digitalt 

depot fra våre medlemmer. Ni medlemmer har respondert.  Undersøkelsen viser at det bare er to 

institusjoner som forventer å passere 1TB volum i 2019 med til sammen 3TB. For 2020 er det tre 

institusjoner som forventer en vekst på over 1TB, med til sammen 10TB. Akkumulert vil noen få av de 

andre medlemmene ha passert 1TB i 2020. 

Basert på resultatet av undersøkelsen og de foreslåtte prismodellene viser det seg at vi ikke oppnår 

hensikten med å lukke sårbarheten for digitalt depot med de tidligere foreslåtte prismodellene. 

Vi må tenke nytt! 

Under diskusjonen på Gardermoen ble det framsatt flere kommentarer om at grunnfinansieringen 

kunne økes blant annet for å redusere sårbarheten.  

Basert på de innspill som kom under ledersamlingen har administrasjonen utarbeidet et nytt forslag 

til prismodell. 

Kostpris 
En viktig faktor for en bærekraftig drift og vekst er at kostnadene knyttet til lagret volum i digitalt 

depot dekkes av volumprisen. 

Det er tidligere gjennomført beregninger på dette som viser at de totale kostnadene inkludert 

lønnskostnader til drift og vedlikehold er ca kr 24 000 pr. TB basert på et totalt volum på 50TB. Ved 

økt totalvolum til 200TB vil kostnaden reduseres til om lag kr 7000. Bakgrunnen for denne effekten er 

at mange av kostnadene er de samme, enten vi har lite eller stort volum. Dette er blant annet 

lønnskostnader for drift, nettverkskostnader, leiekostnader for datarom samt vedlikeholdskostnader.  

Ved å trekke disse kostnadene ut fra kostpris beregningen, vil vi stå igjen med følgende kostnad pr. 

TB basert på totalt volum for 50TB og 200TB. 



 

 

Som det framgår av tabellen ovenfor vil prisen pr. TB variere i henhold til lagringsvolum. Våre 

medlemmers ønske var at prisen pr. TB er fast. 

På bakgrunn av tabellen over ville det vært naturlig å starte med en høyere pris i starten og deretter 

redusere denne. Et mulig senario er at prisen pr. TB pr. år settes til kr 10 000 og at den gjelder for de 

10 første TB utover inkludert volum. For de neste 10TB foreslås det at prisen settes til kr 7500 pr. TB. 

Prisen for de neste 10TB settes til kr 5000 pr. år.  Dette vil gi en gjennomsnittspris for 30TB lagring på 

kr 7500 pr. år. 

På bakgrunn av dette foreslås det å sette en fast pris på kr 7500 pr TB pr. år uavhengig av volum.  

Dette vil også oppfylle ønsket til våre medlemmer om fast pris. 

For at kostnaden pr. TB skal gå ned, er det viktig at alle benytter digitalt depot og legger inn data, slik 

at det totale volum med data øker. For at medlemmene ikke skal hindres av lagringskostnaden, er 

det viktig at kostnaden ikke er for høy, sammenlignet med andre aktører. Skylagring i Microsoft 

Azure inkludert Geo-replikering (lagring på to steder) vil uten noen form for transaksjonskostnader 

være på ca. kr 12 000 pr. år. 

Vi har forespurt om kostnadsberegninger for lagring hos Arkivverket og Nasjonalbiblioteket. Det er 

kun Nasjonalbiblioteket som har gjort denne type beregninger. De har kommet fram til en årlig 

kostnad på kr 1500 pr. TB med en lagringskapasitet på 8000TB. Det betyr en total årlig kostnad på kr 

12 millioner. Beregningen fra Nasjonalbiblioteket inneholder også lønnskostnader og 

bygningsmessige kostnader. 

Gjennom søk på nettet tilbyr University of British Columbia en Archivematica løsning til universiteter 

og universitetsbiblioteker. I denne løsningen koster ekstra lagringsplass $700 (ca. kr 6000) pr. TB. Slik 

det framkommer inkluderer det også en sikringskopi av data – en mye lavere sikkerhet enn KDRS 

leverer. 

Archivescanada.ca lever også Archivematica løsning hvor kostnaden for ekstra lagring er priset til 

$950 (ca kr 8000) pr. TB pr. år. Dette inkluderer lagring av arkivpakken på to ulike geografiske steder. 

KDRS har totalt fire kopier av arkivpakken. 

 



Oppdekning av drifts og lønnskostnader 
I kostpris beregningen som er gjort ovenfor er kostnader til lønn for driftspersonale, 

nettverkskostnader, leie av datarom blitt holdt utenfor. Slik det er i dag dekkes disse kostnadene av 

basis medlemskap. Disse kostnadene vil være relativt faste innenfor de volumene vi ser framover. 

Målsetningen om å redusere sårbarheten er et viktig for styret. KDRS har fått ett nytt medlem i 2019, 

og det kan se ut til at det kommer ett til i andre halvår.  

Basert på dette vil en økning av medlemskontingenten med kr 25 000 pr. år gjøre det mulig for KDRS i 

løpet av høsten 2019 å starte rekrutering av en ny person. Det foreslås også at ved økningen av 

medlemskontingenten (med kr 25 000) inkluderes en TB ekstra i basis medlemskapet, slik at alle 

medlemmer vil ha 2TB lagringskapasitet inkludert.  

Det forutsettes at kontingent økningen kommer i tillegg til prisjustert kontingent for 2020. 

Oppgaver ny ressurs 
En ny ressurs i full stilling vil det første året i all hovedsak gjøre seg kjent med alle våre systemer i 

forhold til drift, konfigurering, oppdateringer og i tillegg betjene henvendelser fra våre brukere. Etter 

hvert regner vi med at ressursen også kan benyttes inn i prosjekter som gjennomføres av KDRS og ut 

til våre medlemmer for å gi merverdi i forhold til IT-tekniske utfordringer i kombinasjon med arkiv. 

KDRS har også oppgaver knyttet til oppfølging og forvaltning av prosjektresultater som vi per i dag 

ikke forvalter slik våre medlemmer ønsker.  

Forslag til ny prismodell 
Basert på selvkost foreslås det en fast pris på kr 7500 pr. påbegynt TB lagret volum pr. medlem. 

Dette er lagring utover det som er inkludert volum i basis-medlemskap. 

Det foreslås at det faktureres pr. TB etterskuddsvis pr. år  (basert på årsrapport). 

Medlemskontingenten økes med kr 25 000 utover ordinær prisstigning. 

Inkludert lagringsvolum i basis medlemskap settes til 2TB. 


