Bilag 1 til tilslutningsaftale for OS2mo – Takstblad 2020

TAKSTBLAD OS2MO
Priserne for at indgå i OS2mo samarbejdet består af en tilslutningsafgift og et årligt vederlag. Med
2020 som basisår reguleres vederlaget med udviklingen op til nettoprisindekset fra december én
gang årligt. Første prisregulering kan ske med virkning den 1. januar 2021 med udviklingen i
nettoprisindekset fra 1.12.2019 til 1.12.2020.
Vederlaget betales forud hver den 1. januar. Ved indmeldelse pr. 1. juli eller derefter betaler
Anvenderen halvdelen af det årlige vederlag. Der modregnes ikke ved udmeldelse.
Den årlige andel dækker udgifter til udvikling og videreudvikling af OS2mo, samt opgaver med
koordinering og governance herunder Administration og sekretariatsbistand som for nuværende
håndteres af Ballerup Kommune på vegne af OS2.
OS2 er berettiget til med halvt års varsel til følgende 1. januar at revidere tilslutningsafgiften og det
årlige vederlag såfremt udgifterne forbundet med ovenstående ikke kan dækkes. Regulering kan
tidligst ske pr. 1. januar 2020. Såfremt Anvenderen ikke kan acceptere den reviderede
tilslutningsafgift, kan Anvenderen opsige tilslutningsaftalen i overensstemmelse med pkt. 12
Opsigelse og ophør.

Tilslutningsafgift
Ved tilslutning betaler Anvender en tilslutningsafgift pr. Anvenderkommune jf. nedenstående:
Periode

Tilslutningsafgift
indeværende – 1/2/2020
2/2/2020 – 31/12/2020
1/1/2021 – 31/1/2021

60.000 kr.
120.000 kr.
240.000 kr.

Har man bidraget1 til tidligere udvikling af OS2mo gives rabat på tilslutningsafgiften jf.
nedenstående:
•
•

Rabat udgør 30.000 kr. såfremt kommunen har bidraget til udvikling af
OS2mo vers. 2 eller 2.5
Rabat udgør 60.000 kr. såfremt kommunen har bidraget til udvikling af
OS2mo vers. 2 og 2.5

Tilslutningsafgift dækker udgifter til vedligehold og udvikling af OS2mo.
Ved passivt medlemskab2 låses tilslutningsafgiften til niveauet ved underskriftstidspunktet.
Tilslutningsafgiften betales først ved opgradering til fuldt medlemskab.

1

Bidragydere til ver. 2 kan ses her: https://os2.eu/wiki/os2mo-20-bliver-til-med-stoette-fra-0 og bidragydere til
ver. 2.5 kan ses her: https://os2.eu/wiki/os2mo-25-bliver-til-med-stoette-fra-0
2
Der er flere som gerne vil støtte op om OS2mo men som endnu ikke er klar til at igangsætte et
implementeringsprojekt. For disse tilbydes et passivt medlemskab hvor tilslutningsafgiften låses til niveauet
for underskriftstidspunktet og hvor man blot bidrager med en tredjedel af det årlige faste bidrag til udviklingen
af platformen.
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Årlig fast andel
Ved fuldt medlemskab bestemmes den faste årlige andel af antal indbyggere i
tilslutningskommunen. Der anvendes en knækmodel hvor man betaler 1.5 kr. per borger per år for
de første 150.000 indbyggere, derefter betaler man 0.75 kr. per borger per år for hver indbygger ud
over de første 150.000.
Ved passivt medlemskab betales en tredjedel af andelen for et fuldt medlemskab og beløber sig til
0,50 kr. per borger per år for de første 150.000 indbyggere, efter knækket falder beløbet til 0.25 kr.
per borger per år for hver indbygger ud over de første 150.000. Ved passivt medlemskab bidrager
man med en årlig fast andel som går til udvikling af platformen og drift af sekretariatet. Ved
opgradering til fuldt medlemskab betales fuld takst beregnet fra følgende måned efter
opgraderingstidspunktet.

Eksempler:
Fuldt medlemskab:
Antal borgere
58418
202348

Udregning
1,5 x 58418
(1,5 x 150000) + (0,75 x 52348)

Årlig andel
87.627,00 kr.
264.261,00 kr.

Udregning
0,5 x 58418
(0,5 x 150000) + (0,25 x 52348)

Årlig andel
29.209,00 kr.
88.087,00 kr.

Passivt medlemskab:
Antal borgere
58418
202348

