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Samferdselsdepartementet (SD) viser til brev datert 02.03.11 fra
Kunnskapsdepartementet (KD) vedlagt utkast til ny standardavtale for forsknings- og
utredningsoppdrag.

Nedenfor følger SDs høringsuttalelse delt inn i en generell del med overordnede
kommentarer, og en del med spesifikke merknader til standardavtalens hovedtekst og
til bilag 5.

Del I - Generelle merknader
Initiativet fra KD som har ført frem til et nytt utkast til standardavtale for forsknings- og
utredningsoppdrag er svært positivt. Vi tror at de forskningsetiske aspektene ved et
oppdrag vil ivaretas på en tilfresstillende måte ved bruk av denne standardavtalen i
fremtiden.

Videre registrer vi som positivt at KD har utvidet anvendelsesområdet ved å tilpasse
den både til bruk for forskningsoppdrag og mer generelle utredningsoppdrag, og har
merket oss at begrepene forskning og utredning ikke er definert, verken i avtalens
hovedtekst eller i bilagene. KD understreker at det avgjørende punktet for valg av
denne standardavtalen ikke er hvorvidt oppdraget defineres som forskning, utredning
eller annen type oppdrag, men hvorvidt den ivaretar o dra s ivers behov.

Samtidig som SD har forståelse for denne tilnærmingen for valg av kontrakt, mener vi
at fravær av definisjoner kan være uheldig. Vi er klar over at det er en glidende
overgang mellom forskning og utredning og mellom utredning og konsulentoppdrag,
og at det kan være vanskelig å definere hva som er hva. Vi mener derfor det vil være
hensiktsmessig for potensielle oppdragsgivere å få en viss veiledning i når
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kontraktsmalen for forskning og utredning skal brukes og når Konsulentavtalen skal
benyttes. Dette kan gjøres ved å gi typiske eksempler på oppdrag som vil være å anse
som henholdsvis forskningsoppdrag, utredningsoppdrag og konsulentoppdrag.

Del II  — Spesifikke merknader

Ikke kommersiell utnyttelse
Avinor AS som er et aksjeselskap, legger forretningsmessige prinsipper til grunn for sin
virksomhet. Det innebærer at Avinor ved utsetting av nye forskningsoppdrag hvor de
planlegger å lansere nye kommersielle produkter eller tjenester, vil måtte ivareta disse
gjennom egne avtaler. Det samme poenget understrekes av Jernbaneverket.

Lønns- og arbeidsvilkår
Pkt. 3.9 i utkastet til avtale gjelder lønns- og arbeidsvilkår. Forskriften om lønns- og
arbeidsvilkår i offentlige kontrakter gjelder for tjenestekontrakter som overstiger 1 mill.
kr eks. mva. Det bør derfor gå fram som en merknad til denne bestemmelsen i
kontraktsmalen at den kun gjelder for kjøp over 1 mill. kr. For anskaffelser under dette
beløpet bør den ikke inngå i kontrakten.

Rammeavtaler
Avtaleteksten inneholder ikke bestemmelser om langsiktige avtaleforhold
(rammeavtaler) som avropes etter behov i ulike deler av  en virksomhet. Dette bør tas
inn i avtaleteksten.

Andres rettigheter ved videre bruk av data og publisering
Jernbaneverket refererer til oppdrag hvor de benytter seg av et grunnlag som
fremkommer fra trafikkselskaper som er i en konkurransesituasjon. Dersom 3. parts
data er pålagt slike begrensninger, vil dette være nødvendig å presisere i bilaget. Det vil
si at videre bruk av underlagsmateriell fra 3. part må avklares ved inngåelse av avtale.
Dette må også gjelde ved publisering dersom det kan gi konkurrenter adgang til 3.
parts data som kan påvirke konkurranse i et marked.

Merknad 111 Bilag 5 — pris og prisbestemmelser
Bilag 5 i utkastet til avtale gjelder samlet pris og prisbestemmelser, herunder et punkt
om hvordan faktura skal merkes. Det går fram at faktura skal merkes med
referansenummer og navn. SD ber sine leverandører merke fakturaen med en annen
bestillerreferanse enn dette. Den bestillerreferansen som skal settes på fakturaer til SD
er: SD+ansattnummer+etternavn. Det bør tas inn en kommentar i bilag 5 (til avtalens
pkt. 4.2) om at den enkelte oppdragsgiver kan sette andre krav til hvordan faktura skal
merkes enn referansenummer og navn.
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Kortere avtaletekst for mindre prosjekter
Avtaleteksten (Hovedteksten) som omhandler de generelle forhold ved
avtaleinngåelsen, er noe lang. For mindre prosjekter (eksempelvis under kr 100 000)
bør det vurderes å utarbeide en kortere forenklet versjon.

Engelsk versjon
Standardavtalen bør være tilgjengelig på engelsk.

Med hilsen
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