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Tjenestenivåavtale 

Nettside nfn-fm.no 
 

1.    Definisjoner 

1.1 Oppdragsgiver: NfNs styre v/styresekretariatet, Navngitte personer med fullmakt.  

1.2 Leverandør: Den som er personlig ansvarlig for å levere avtalte tjenester 

1.3 Nettsiden: NfNs hjemmeside, med alle henvisninger, dokumenter og linker. 

1.4 Domene: nfn-fm.no 

1.5 Webserver: Leverandør av webtjenester (pt. Direkte Nettløsninger) 

1.6  Administrator: Den som administrerer domenet på webserver på vegner av NfN 

 

2. Beskrivelse av tjenesten 

2.1 På vegner av NfN ha administrator-rollen i forhold til webserver. 

2.2 Videreutvikle, oppdatere og ajourføre nettsidens tekniske løsninger i løpet av året 

innen rammen av de ytelser som avtales med oppdragsgiver. 

 

3. Leverandørens ytelser 

3.1 Administrere domenet. 

3.2 Holde nødvendig driftskontakt med webserver 

3.3 Assistere oppdragsgiver i å legge inn på siden følgende typer informasjon: 

3.4.1 Microsoft Office-dokumenter 

3.4.2 PDF-filer 

3.4.3 Bilde-filer 

3.4.4 Linker 

3.4 Arkivere korrespondanse 
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4. Følgende inngår ikke i oppdraget 

4.1 Anskaffe og etablere domenet som NfNs offisielle nettside 

4.3  Raskere innlegging av materiale enn det som fremgår av pkt. 8, uten etter nærmere 

avtale 

 

5. Oppdragsgivers ytelser 

5.1 Levere domene med administratorfullmakt 

5.2 Gi nødvendige fullmakter til styremedlemmer og sekretariat 

5.3 Godkjenne ny versjon av struktur og layout på nettsidene 

5.4 Skaffe til veie all informasjon som skal inn på sidene 

5.5 Godkjenne informasjon som kommer fra andre enn de som har fullmakt. 

5.6 Tilkjennegi/godkjenne materiale som skal saneres 

5.7 Godkjenne utbetaling av godtgjørelse for arbeidet 

 

6. Omfang av tjenesten 

6.1 Gjennomsnittlig 4 inputs pr. måned, i 12 måneder 

6.2 I tillegg sanering av utdatert materiale ved behov (avtales) 

 

7. Leveringsrutiner 

7.1 Oppdragsgiver leverer nytt materiale til leverandør som vedlegg til e-mails (se pkt. 

   3.3) eller med henvisning til websider hvor materialet kan hentes. 

   E-mailen skal inneholde instrukser om hvor på nettsidene materialet ønskes lagt inn. 

7.2  Leverandør legger materialet inn på nettsidene innen avtalte tidsrammer (se pkt. 8)  

 

8. Avtalt servicegrad 

8.1 Hvis ikke annet er avtalt skal nytt materiale skal være på plass på nettsidene senest 

  kl. 0800 på 3. virkedag etter at det er mottatt og godkjent for innleggelse  

8.2 Status på nettsiden skal rapporteres til sekretariatet etter nærmere avtale før hvert  

  styremøte. 
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9. Håndtering av avvik ift. avtalt servicegrad 

9.1 Dersom oppdragsgiver i enkelt-tilfeller må ha informasjon inn raskere enn iflg. 

  pkt. 8.1 må dette meldes så snart behovet er kjent 

9.2  Leverandør melder fra til avtalt kontaktperson om feriefravær, sykdom etc. så snart 

  dette er kjent   

9.3  Avvik tas opp på NfNs styremøter og følges opp overfor leverandør etter styrets 

  Bestemmelser 

 

10. Fornyelse, reforhandling og oppsigelse 

10.1  Avtalen gjelder for 12 måneder og er gjensidig oppsigelig på 1 måneds varsel  (ved 

oppsigelse i løpet av måneden gjelder påfølgende fulle måned)  

10.2 Ved oppsigelse fastsettes sluttoppgjør iflg. forholdet fastpris/måneder i avtalen. 

10.3 Avtalen kan fornyes og reforhandles.      

 

11. Pris 

11.1  Fast pris, NOK 8 000,- pr. 12.måneder f.o.m. 1 januar 2017 (ikke mva.). 

11.2  Utbetaling 

  NOK 2000,- hver 3. måned, på grunnlag av faktura.                          

 

 

Oslo, 01.01.2017 

 

Olav Egil Sæbøe 

Oppdragsgiver       Kontaktperson, styresekretariat 

Styreleder NfN      Pro-FM Consulting 

 

Ståle Sæbøe 

Leverandør 

TDZ 
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