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Høring  -  utkast til ny standardavtale for forsknings- og utredningsoppdrag

Det vises til Kunnskapsdepartementets brev 18. februar om høring om utkast til ny
standardavtale for forsknings- og utredningsoppdrag.

Finansdepartementet har følgende kommentar tilpunkt 5.2 Tilgjengeliggjøring:

Finansdepartementet vil vise til at 3 ukers fristen for tilgjengeliggjøring kan medføre at man ikke kan
bruke kontrakten med mindre forslaget omfattes av unntaksbestemmelsen om utsatt offentliggjøring.
Dette kan for eksempel gjelde utredninger som skal følges opp med forslag som skal legges fram uten
forhåndsvarsel (hastesaker mv), Dersom slike forslag anses å fylle kriteriene for utsatt
offentliggjøring, mener vi det bør gå klart fram av punkt 5.2. Som påpekt i høringsuttalelsen fra
Statistisk sentralbyrå (vedlagt) kan det synes fornuftig å angi kriterier for at offentliggjøring kan
unntas helt.

I høringsbrevet er avvik mellom standardavtalen og konsulentavtalen kommentert. Blant annet står det
med henvising til punkt 5.2. i standardavtalen at "tilsvarende plikt og rett til allmenn
tilgjengeliggjøring av oppdragsresultatene fins ikke i Konsulentavtalen". Finansdepartementet vil vise
til at det i teksten under punkt 5.2. i standardavtalen ikke står noe om pliktikun retten til allmenn
tilgjengeliggjøring er omtalt.

Finansdepartementet anser det som nyttig om standardavtalen oversettes til engelsk, jf. at en av og til
bruker utenlandske akademikere eller konsulenter i forbindelse med utredningsoppdrag.

ed hilse

"diH g .
ekspedisjonssje te4 (.9011 6v3

Sigu d Odnæs
avdelingsdirektør

Vedlegg

DET KONGELIGE
FINANSDEPARTEMENT

Vår ref Dato

11/988 ROS ,Q0.05.2011

Postadresse Kontoradresse Telefon Administrasjonsavdelingen
Postboks 8008 Dep Akersg. 40 22 24 90 90 Telefon 22 24 41 13
0030 Oslo postmottak@fin.dep.no Org. nr. Telefaks 22 24 95 07

972 417 807



Sta
is

t. k sen ra byrå
11110 StatisticsiNsorway

Finansdepartementet
Administrasjonsavdelingen
Postboks 8008 Dep
0030 Oslo

Me , nnli sen

ad(4..;
ans Henik Seneel

Oslo, 10.05.2011
Deres ref.: FIN11/988 ROS / KD 20110145, Vår ref.: 11/689-2
Saksbehandler: Torbjørn  Hægeland
Forskningsavdelingen

Administrerende direktør/
Director General

Kongens gt 6
Rb. 8131 Dep.

N-0033 Osto
Tel 47-21 09 49 90
PA 47-21 999e

mernet: WANV. ssb.no
E- st/E-ma;/. ssbssb.no

Horing - utkast til ny standardavtale for forsknings- og utrednings-
oppdrag
Vi viser til brev av 14.04.2011 vedrørende ovennevnte høring.

Statistisk sentralbyrå (SSB) er positiv til at det foreligger en standardavtale for forskningsoppdrag, og vi
har satt som vilkår at avtalen skal benyttes hvor forskere gjør oppdrag for offentlig oppdragsgiver og
mikrodata fra SSB inngår i oppdraget. Den har også i noen grad blitt benyttet som mal når SSBs
forskningsvirksomhet har vært oppdragstaker.

Den nye avtalemalen er noe videre enn den gjeldende ved at ny avtale også omfatter utredningsoppdrag i
tillegg til rene forskningsoppdrag. Som Kunnskapsdepartementet skriver i høringsbrevet, er det en
glidende overgang mellom forskning og utredning, og det vesentlige er ikke hva man benevner oppdraget
så lenge man legger til grunn de prinsipper som oppstilles for faglig uavhengighet og retten til
publisering.

Avtalen er bygd opp etter samme mal som statens standardkontrakt for konsulentoppdrag. Det vil si at
man har en standardtekst som ikke skal endres, men hvor eventuelle endringer gjøres i eget endringsbilag.
Dette medfører at eventuelt avtalte endringer fra standardtekst er lett synlig for leserne av avtalen. På den
annen side vil det være uheldig om man benytter denne avtalen og likevel avtaler avvik på de vesentlige
punkter om akademisk frihet og publiseringsrett. En mulighet er at disse punktene, 3.1 og 5.2, i avtalen
gjøres ufravikelige.

Pkt 5.2 bestemmer at offentliggjøring er hovedregel, og gir anførsler på tilfeller av utsatt offentlighet. Det
angis derimot ikke noen kriterier for at offentliggjøring kan unntas helt. Det kan derved reises spørsmål
om det er hensiktsmessig å benytte begrepet "som hovedregel" uten at det er gitt (snevre) føringer på når
dette kan avvikes. For de tilfellene hvor SSB er oppdragstaker, vi det kunne være aktuelt å utforme et
standard vedlegg 6 som gir nærmere presiseringer knyttet til offentliggjøring.

Som konklusjon stiller SSB seg positiv til den nye avtalemalen, og mener den ivaretar viktige hensyn på
en god måte. Det er også positivt at den omfatter utredningsoppdrag. Med et mulig tillegg som nevnt
forrige avsnitt, vil den nye malen kunne bli benyttet som standardkontrakt for prosjekter der SSBs
forskningsvirksomhet er oppdragstaker.
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