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Høring – utkast til ny standardavtale om forsknings- og utredningsoppdrag 
 

Vi viser til Kunnskapsdepartementets brev 18.03.11. 

 

Høgskolen i Telemark (HiT) er positiv til utarbeidelsen av en slik standardkontrakt for sektoren, og 

slutter seg i det alt vesentlige til avtaleutkastet.  

 

HiT vil likevel knytte et par kommentarer til utkastet.  

 

Det er positivt at avtalen er bygget opp rundt de allerede godt utbygde og velprøvde avtaleverkene til 

Statens standardavtaler. Selv om disse avtalene i utgangspunktet er tilpasset offentlige innkjøp, 

benyttes avtaleverkene også mellom private parter. Avtaleverket er derfor godt kjent i flere sektorer og 

det er en styrke.  

 

Som en relativt liten aktør i oppdragsmarkedet er det for HiT en fordel å kunne benytte en 

standardavtale og dermed slippe å bruke tid og krefter på å utarbeide avtaler for hvert enkelt oppdrag. I 

tillegg er det en styrke at hovedprinsipper for rettighetsfordeling allerede er regulert. Det medfører at 

en liten aktør har mer å stille opp med i forhandlinger med store oppdragsgivere. Når standardavtalen 

kan benyttes som bransjenorm, gir det forhandlingsstyrke.  

 

Avtaleutkastet er omfattende med 18 siders hovedavtale og 14 sider med bilagstekst. Det kan virke 

avskrekkende for noen. Imidlertid regulerer avtalen en rekke forhold som lett kan bli glemt ellers, og 

det vil sjelden være nødvendig å forhandle på enkeltbestemmelser fra gang til gang. For de fleste 

praktiske gjøremål vil det være tilstrekkelig å legge ved kontrakten og heller jobbe konkret med 

bilagene. Likevel vil det for mindre oppdrag kunne være hensiktsmessig med en mindre avtale, for 

eksempel tilsvarende Den lille kjøpsavtalen og Den lille vedlikeholdsavtalen i Statens standardavtaler.   

 

I lys av den økende internasjonaliseringen av forskningen etterspør HiT også en engelsk utgave av 

standardavtalen i likhet med de øvrige av Statens standardavtaler. 

 

Ellers er HiT særlig fornøyd med at vitenskapelig redelighet og akademisk frihet er ivaretatt i 

avtaleteksten, og at oppdragstaker ikke kan pålegges at oppdraget fører frem til en bestemt konklusjon.  

 

Med hilsen 

 

 

Dag K. Bjerketvedt 

rektor 

Nils Røttingen 

høgskoledirektør 


