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Universitetet i Tromsø inngår årlig mange oppdragsavtaler der universitetet er oppdragstaker. I slike
tilfeller anbefaler vi å bruke universitetets egen standardavtale for oppdragsforskning som er
godkjent av universitetsdirektøren. Når endelig versjon av Statens standardavtale foreligger kan
denne eventuelt brukes i prosjekter der oppdragsgiver er et offentlig organ.

UiT har sendt forslaget på en intern høringsrunde. Høringsuttalelsene er vedlagt (vedlegg 1 og 2).

UIT vil for det første bemerke at det er meget positivt at den nye standardavtalen tar sikte på å
ivareta prinsipper om akademisk frihet og åpenhet.

Avtalen er meget detaljert og er ment å regulere alle mulige spørsmål som kan oppstå i
oppdragsprosjekter. Den er så omfattende at den er mest egnet til bruk i oppdragsprosjekter av
større omfang. Etter vår erfaring er det også behov for en forenklet mal for standardavtale til bruk i
mindre prosjekter.

UiT kjenner til og stiller seg bak høringssvaret til Universitetet i Bergen, men i tillegg vil vi bemerke
følgende:

Punkt 3.2 siste ledd
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Oppdragstaker har vanligvis nødvendige tillatelser for daglig drift Dersom det trenges spesielle
tillatelser for utførelse av oppdraget bør Oppdragsgiver medvirke til anskaffelsen av disse og bekoste
slike tillatelser om det er nødvendig.

Punkt 5.1 fjerde ledd siste punktum

Kommersiell bruk av bakgrunnskunnskap bør skje som regel mot vederlag.

Vi foreslår følgende ordlyd i siste setning: "Oppdragsgiver skal kunne benytte slik beskyttet
bakgrunnskunnskap fra Oppdragstakeren på vilkår nærmere angitt i bilag 6, i den utstrekning det er
nødvendig for å utnytte rettighetene til resultateneav Oppdraget etter denne avtalen."
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Punkt 5.1 siste ledd siste punktum

Forslag til endring av ordlyden: "Oppdragstaker plikter i sluttrapport (eventuelt ved offentliggjøring)
også å oppgi i hvilken grad Oppdragsgiver har finansiert oppdraget".

Punkt 5.2

Resultatene av Oppdraget, herunder eventuell sluttrapport og delrapporter, skal som hovedregel
gjøres tilgjengelig for allmennheten etter overlevering til Oppdragsgiver. UiTs universitetsbibliotek
har fremmet forslag å erstatte punkt 5.2 første ledd andre og tredje punktum med følgende
bestemmelse:

Oppdragstaker beholder retten til egenarkivering i institusjonelt arkiv eller et emnebasert åpent arkiv,
uavhengig av Oppdragsgivers tilgjengeliggjøring.

Oppdragsgiver kan avtale forsinket egenarkivering og allmenn tilgjengeliggjøring med inntil tre uker etter
overlevering, med mindre annet er avtalt i bilag 6.

Forslaget begrunnes med følgende:

Denne endringen vil sikre oppdragstakers rett til å synliggjøre resultatet innenfor Open access-
strukturen som er etablert i forskningsdokumentasjonssystem Cristin (og NORA). Med dagens
formulering kan Oppdragsgiver oppfylle kravet til allmenn tilgjengeliggjøring ved å legge resultatet
på Oppdragsgivers hjemmeside. Det medfører at slike resultater ikke blir synliggjort i samme grad
som om det hadde vært publisert i et åpent arkiv. En understrekning av Oppdragstakers rett til
egenarkivering er også en parallell til institusjonenes ønske om at forfattere skal beholde denne
retten når de publiserer sin forskning i et tidsskrift.

nlig hilsen

Pål Ve ar Storeheier
forskningsdirektør

Svetlana P. Johansen
juridisk rådgiver
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Utkast til Statens standardavtale for forsknings- og utredningsoppdrag -
innspill fra Universitetsbiblioteket

Vi viser til brev av 14.3.2011.

Universitetsbiblioteket vil vise til arbeidet med å fremme bruken av Open Access som den foretrukne
formidlingskanal for forskningsresultater. De siste årene har tankegangen om at resultatene fra
offentlig finansiert forskning skal være et felles gode, og til nytte for allmennheten, fått stadig større
oppslutning. Universitetet i Tromsø har fulgt opp dette både i handlingsplan' og i egne prinsipper
(styresak S 33-10, ePhorte 2010/5305) for Open Access-publisering. Forskningsrådet har også innført
en 0A-policy som er formulert i de generelle kontraktsvilkår.

Som oppfølging av dette vil Universitetsbiblioteket foreslå en endring i punkt 5.2 Tilgjengeliggjøring
i utkast til standardavtale:

Høringsversjon
5. RETTIGHETER OGTILGJENGELIGGJØRING FORALLMENNHETEN
5.2 TILGJENGELIGGJØRING
Resultatene av Oppdraget, herunder eventuell sluttrapport og delrapporter, skal som hovedregel
gjøres tilgjengelig for allmennheten etter overlevering til Oppdragsgiver. Dersom Oppdragsgiver
ikke allment tilgjengeliggjør resultatene innen tre uker etter overlevering, skal Oppdragstaker ha rett
til å gjøre dette. Den part som foretar tilgjengeliggjøringen, bestemmer selv hvor og på hvilken måte
dette skal skje med mindre annet er avtalt I bilag 6.

Endringsforslag
5. RETTIGHETER OG TILGJENGELIGGJØRING FOR ALLMENNHETEN
5.2 TILGJENGELIGGJØRING
Resultatene av Oppdraget, herunder eventuell sluttrapport og delrapporter, skal som hovedregel
gjøres tilgjengelig for allmennheten etter overlevering til Oppdragsgiver.
Oppdragstaker beholder retten til egenarkivering i institusjonelt arkiv eller et emnebasert åpent
arkiv, uavhengig av Oppdragsgivers tilgjengeliggjøring. Cristin skal være den foretrukne kanal
for Oppdragstakers avlevering til åpent arkiv.
Oppdragsgiver kan avtale forsinket egenarkivering og allmenn tilgjengeliggjøring med inntil tre
uker etter overlevering, med mindre annet er avtalt ibiag 6.

Begrunnelse
Denne endringen vil sikre oppdragstakers rett til å synliggjøre resultatet innenfor Open access-
strukturen som er etablert i Cristin (og NORA). Med dagens formulering kan Oppdragsgiver oppfylle
kravet til allmenn tilgjengeliggjøring ved å legge resultatet på Oppdragsgivers hjemmeside. Det
medfører at slike resultater ikke blir synliggjort i samme grad som om det hadde vært publisert i et

' Handlingsplanfor Universitetet i Tromsø 2009-2013, pkt 5.5
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åpent arkiv. En understrekning av Oppdragstakers rett til egenarkivering er også en parallell til
institusjonenes ønske om at forfattere skal beholde denne retten når de publiserer sin forskning i et
tidsskrift.

Vennlig hilsen

Marianne Foss
administrativ leder

Stein Høydalsvik
seksjonssjef
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HSL-fakultetet har følgende kommentarer til avtaleforslaget:

Avtalen vil egne seg godt til bruk ved oppdragsforskning av større omfang. Når det gjelder mindre
oppdrag, er vi litt i tvil hvorvidt en så omfattende avtale er egnet. Vi håper at standarddelen kan
justeres noe i slike tilfeller.

Det er svært positivt at avtalen også inkluderer lønns - og arbeidsvilkår, betalingsbetingelser og
generelle data vedrørende vitenskapelig redelighet, mislighold med videre. Dette har i andre
standardavtaler enten manglet eller så har data vært rnangelfulle.

Avtalen er av generell karakter og omfattende, hele 17 sider. Den bygger på prinsippet om en
generell tekst som kan benyttes ved all oppdragsforskning, og til sammen 8 bilag som skal
spesifisere innholdet i det enkelte prosjekt. På den ene siden vil oppsettet gjøre det enkelt å
utarbeide konkrete avtaler i hvert enkelt prosjekt, på den andre siden vil dokumentmengden kunne
oppfattes som omfattende.

Vennlig hilsen

Helen Sagerup

kontorsjef
Bjørg Hunstad
seniorrådgiver
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