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Høring - Utkast tit ny standardavtate for forsknings- og
utredningsoppdrag.

Utkastet gir en god og oppdatert innføring i den problematikk som dreier seg om forholdet mettom
Oppdragsgiver og Oppdragstaker. Ut fra den kunnskap og erfaring vi besitter vurderer vi
avtaleformularet å være å jour på alle viktige elementer som inngår i denne type avtater.

Bioforsk har så langt ikke brukt Statens standardavtaler. Bioforsks avtatemater er bt.a. titpasset type
oppdragsiver/finanskilde, type prosjekt og prosjektets størrelse og kompleksitet og har innarbeidet
visse etementer fra Statens standardavtale. Bioforsk tar på seg oppdrag fra kr 10 000 og oppover.
Omfanget av avtaten bør stå i forhold tit oppdragets størretse og risiko, og Bioforsk mater er forsøkt
tilpasset dette. Vår erfaring er at både Oppdragsgiver og ansatte i Bioforsk ønsker å ha korte og
konsise avtater.

Alle våre avtater er forankret i Bioforsks rettighetspotitikk og Bioforsks forskningsetiske
retningstinjer.  I  tillegg er det uttrykt at retningstinjene i Vancouver-konvensjonen skal følges.
Oppdrag kan også avtates på Oppdragsgivers formular når denne krever det. I stike tilfetter skal
avtaten forhandles og Bioforsk skat sørge for at organisasjonens retningslinjer mht. rettigheter og
etikk med mer er innarbeidet.

Kommentarer til utkastet
Pkt. 1.4.  Avtater signeres av bestutningstakere og det er disse som er bemyndiget tit å foreta
endringer i avtaten. I tillegg bør avtatene ha en kontaktperson fra hver av partene.

Pkt. 2.1.  Endringer av oppdraget er en forhandlingssak og resultatet blir et titlegg tit avtaten signert
av involverte parter.

Pkt. 3.2.  Metode og opplegg er et viktig element i det å oppnå ønskede resultater/mest mulig
objektive resultater og kan ikke være fastsatt av Oppdragsgiver. Ofte har hetter ikke Oppdragsgiver
den nødvendige kompetanse. Forskningsmetoder må utformes av Oppdragstaker og aksepteres av
Oppdragsgiver. Kvatitetssikring er sentralt og generett. I Bioforsk har vi standard prosedyrer for
kvalitetssikring som gjelder uansett oppdrag. Vurderer det stik at det ikke er nødvendig å spesifisere
dette for hvert enkett oppdrag.

Pkt. 3.3.  Oppdragsgivers medvirkning skat fremgå av prosjektbeskrivelsen og prosjektplan som er
vedlegg tit avtaten. Å utarbeide dette i eget bilag synes overflødig.
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Pkt. 4.1. For hvert enkett oppdrag/avtate skat det foreligge et spesifisert budsjett med
betatingsrutiner og -betingelser. Oppdragsgiver skat varstes så snart Oppdragstaker vurderer at
overskridelser kan finne sted, uansett prosentvis overskridelse. Faktura skat gjenspeile budsjettet i
sin oppstilling. 30 katenderdager er alt for lang betalingstid (gjelder også pkt. 4.4).

Pkt. 5. Rettigheter og offentliggjøring er hett sentrate etementer i enhver avtate i dag og må være
tydelig og spesifikt uttrykt i den enkette prosjektavtate. Formuleringen i utkastet er basert på
oppdrag med offentlig finansiering. For privatfinansierte oppdrag kan det avtates avvik fra
beskrivelsen i pkt. 5.1 og 5.2. Hva som skat offentliggjøres, hvordan og når må avtalefestes innen
rammen for gjeldende tover og forskrifter.

Pkt. 6-10. Nyttige avklaringer. For øvrig ingen kommentarer

Oppfølging
Bioforsk tar sikte på å fortsette med egne avtateformutarer som er harmonisert med gjeldende tover
(bl.a. Åndsverkstoven, Forvattningstoven, Offentlighetstoven), offentlige og institusjonette
rettighetspolitikk og forskningsetikk. Når endelig versjon av Statens standardavtale foreligger vit
man i Bioforsk gjennomgå matene og ajourføre de iht. denne.

Med hilsen

ra d Lo s Otav Arne Bævre

Adm. direktør Seniorrådgiver
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