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 HØRING - UTKAST TIL NY STANDARDAVTALE FOR FORSKNINGS- OG UTREDNINGSOPPDRAG  

Viser til høring med utsatt frist til 20. mai om ny standardavtale for forsknings- og 

utredningsoppdrag. Tekna har 56 000 medlemmer med teknologisk eller naturvitenskapelig 

utdanning på mastergradsnivå eller høyere. Over 5000 av disse arbeider med forskning/utvikling 

som hovedarbeidsområde. Mer enn halvparten av disse igjen arbeider i privat sektor hvor offentlige 

betalte forsknings- og utredningsoppdrag er aktuelt. 

 

Departementet viser i høringen til en offentlig diskusjon om manglende tillit til offentlige 

myndigheter som reaksjon på politisk styrte konklusjoner i forskning og utredninger, betalt  av 

offentlige midler. Tekna har merket seg at departementet har funnet grunn til å ta inn eksplisitte 

formuleringer om at ”oppdragstaker ikke kan pålegges at Oppdraget fører frem til en bestemt 

konklusjon” i standardavtalen/-formularet for forskning og utredning. Tekna har også merket seg at 

departementet har tatt inn eksplisitte formuleringer om akademisk frihet, og oppdragstakers rett til 

resultatene av arbeidet. 

 

Høringsnotatet inneholder en rekke gode observasjoner og beskrivelser av koblingen mellom god 

akademisk skikk i gjennomføringen av slike oppdrag og tillit til offentlige myndigheter. 

Høringssaken inneholder imidlertid ikke noen punkter om i hvilke tilfeller en slik standardavtale/-

formular for forskning og utredning skal brukes. Departementet skriver: 

 

”Ved vurderingen av om standardavtalen for forskning og utredning skal benyttes, er det 

avgjørende punktet ikke hvorvidt oppdraget defineres som forskning, utredning eller en 

annen type oppdrag, men hvorvidt avtalen ivaretar oppdragsgivers behov. Avtalen ivaretar 

som nevnt hensynet til bevaring av allmennhetens tillit ved aktivt å pålegge oppdragsgiver å 

tilgjengeliggjøre resultatene.” 

 



 

 Side 2 av 2  

Departementet klargjør at den reviderte standardavtalen for forskning og utredning ikke skal brukes 

fordi det utføres forskning eller utredning; den skal brukes når oppdragsgiver synes det er behov for 

å bruke den. Vi oppfatter det som en svakhet at dette ikke klargjøres, og mener at dette er noe som 

departementet bør vurdere å klargjøre i den endelige utformingen av standardavtale for forsknings- 

og utredningsoppdrag.  

 

 

Med vennlig hilsen 
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