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1 INNLEDNING      

Generelle kontraktsvilkår er en integrert del av en oppdragskontrakt med Universitetet i Oslo 

(UiO). Ved motstrid med bestemmelser i Spesielle vilkår, går Spesielle vilkår foran. 

Generelle kontraktsvilkår gjelder ikke for bidragsprosjekt – d.v.s. prosjekt med særskilt 

regnskapsmessig oppfølgning som ikke faller inn under definisjonen av Oppdrag. For slike prosjekt 

gjelder egne generelle kontraktsvilkår. 

Definerte ord og begrep er heretter skrevet med stor forbokstav. 

I eksternfinansierte bidragsprosjekter med finansiering fra EU eller NFR benyttes EUs og NFRs egne 

standardkontrakter i forhold til UiO. 

Prosjekteier skal søke juridisk bistand fra universitets jurister ved inngåelse av ytterligere 

kontrakter mellom UiO og samarbeidsparter innenfor rammen av slike EU- eller NFR-finansierte 

bidragsprosjekter (eks. EU eller NFR konsortieavtaler eller samarbeidsavtaler). 

2 DEFINISJONER 

FoU: Forskning og utvikling. 

Force majeure: Omstendigheter som en part godtgjør ligger utenfor hans kontroll og som han 

ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden, eller å unngå eller å 

overvinne følgene av.  

Generelle vilkår: De kontraktsvilkår som fremgår av dette dokument 

Immaterielle rettigheter: Rettigheter til åndsverk og andre rettigheter etter åndsverkloven; 

patentrettigheter (herunder til patentsøknader) etter norsk og utenlandsk rett og rettigheter til 

patenterbare og ikke-patenterbare oppfinnelser; mønster- og designrettigheter; varemerker, 

foretaksnavn og sekundære forretningskjennetegn; kretsmønster for integrerte kretser og 

plantesorter som er beskyttet etter planteforedlerloven av 12. mars 1993, nr. 32; rettigheter i 

oppdagelser, forbedringer og andre løsninger, prinsipper, Knowhow og bedriftshemmeligheter, 

teknisk, vitenskapelig og merkantil informasjon og forretningskonsepter samt rettigheter etter 

markedsføringsloven §§ 8a og § 1 til kjennetegn, produktutforming m.v..   

Kontrakten: Spesielle vilkår, Generelle vilkår og Prosjektplan. 

Kontraktsparter: De som er angitt som Parter i Kontrakten (UiO og oppdragsgiver). 

Knowhow: Teknisk viten som er betydelig og som kan identifiseres på egnet måte.  

Oppdrag: Prosjekt som innebærer omsetning av tjeneste (ytelse av tjeneste mot vederlag), og 

som dermed i henhold til Lov om merverdiavgift er avgiftspliktig, med mindre tjenesten omfattes 

av unntak eller fritak i henhold til loven. 

Parter: UiO og oppdragsgiver 

Prosjekt: Den samlede forsknings-, utviklings- og/eller utredningsaktivitet som Kontrakten 

omfatter og som er omhandlet i Prosjektplanen og eventuelle vedlegg til denne. 

Prosjektansvarlig: UiO  
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Prosjektbakgrunn: Informasjon, dokumentasjon og Immaterielle rettigheter (herunder 

Knowhow), som en part bringer inn i Prosjektet og som antas å være nødvendig for 

gjennomføringen av dette. 

Prosjektleder: Den person som på vegne av Prosjektansvarlig er ansvarlig for den løpende 

ledelse av Prosjektet. 

Prosjektplan: Plan for faglig og finansiell gjennomføring av prosjektet, inkludert budsjett. 

Prosjektresultater: Alle resultater, data og informasjon som er skapt eller oppnådd av UiO i 

forbindelse med prosjektet, herunder Immaterielle Rettigheter, uavhengig av om resultatene er 

beskyttet etter norsk eller utenlandsk lovgivning, og fysiske gjenstander av organisk, uorganisk 

eller biologisk materiale, herunder organismer og avlinger. 

Prosjektmedarbeider: Person som skal arbeide med eller på Prosjektet. 

Spesielle vilkår: Vilkår som er avtalt spesielt for det enkelte prosjekt og som er en del av 

Kontrakten. 

3 GJENNOMFØRING AV OPPDRAGET 

3.1 Gjennomføring 

Prosjektet skal gjennomføres i samsvar med bestemmelser inntatt i Spesielle vilkår, Generelle 

vilkår, Prosjektplan, relevante kvalitetsstandarder, lover og annet offentlig regelverk. Metodevalg 

og øvrig fremgangsmåte for gjennomføring av oppdraget skal avklares mellom partene før 

kontraktsinngåelse, og skal fremgå av Prosjektplanen. 

Prosjektet skal gjennomføres i samsvar med god forskningspraksis. 

Prosjektansvarlig erklærer å ha kompetanse og kapasitet til å utføre Prosjektet på en profesjonell 

måte og i henhold til anerkjente standarder og normer ved arbeider av slik art. Prosjektansvarlig 

skal følge anerkjente kvalitetsnormer ved innsamling og arkivering av data. 

Prosjektansvarlig er ikke ansvarlig for at Prosjektet fører frem til bestemte resultater og har intet 

ansvar for oppdragsgivers utnyttelse av resultatene. 

Hvis forsøkspersoner/pasienter/klienter inngår i Prosjektet, kreves tilråding av regional komité for 

medisinsk forskningsetikk i henhold til gjeldende regler om fremleggelsesplikt. Prosjektansvarlig 

har ansvar for å fremlegge prosjektet for slik tilråding.  

Oppdragsgivers eventuelle bidrag til Prosjektet må være levert til den tid og med den kvalitet som 

avtalt for at Prosjektansvarlig skal kunne overholde avtalt Prosjektplan. 

3.2 Endring av oppdraget 

Partene kan avtale endringer i Prosjektplanen. Endringer skal avtales skriftlig. 

3.3 Oppsigelse av kontrakten  

Oppdragsgiver har med 90 dagers frist rett til å si opp Kontrakten med den følge at Prosjektet 

avbrytes. Ved oppsigelse skal oppdragsgiver betale UiOs honorarer og kostnader frem til utløpet av 

oppsigelsestiden samt kostnader som følger av at Prosjektet avvikles. Oppsigelse skal skje skriftlig. 

Har oppdraget en planlagt varighet på ett år eller mer, skal oppsigelsesfristen være 180 dager. 
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Ved oppsigelse gjelder bestemmelsene om rettigheter i pkt. 4 tilsvarende for de resultater som 

foreligger ved kontraktens opphør. 

3.4 RAPPORTERING 

Prosjektansvarlig skal avgi fremdriftsrapporter og sluttrapport i henhold til Prosjektplanen. 

Sluttrapporten skal gi en samlet faglig fremstilling og beskrivelse av utført arbeid, og hvilke 

resultater som er oppnådd. Sluttrapporten skal sendes oppdragsgiver så snart som mulig etter 

prosjektets sluttdato. Oppdragsgivers rett til å kopiere og distribuere sluttrapporten er begrenset til 

det som er nødvendig for å realisere Prosjektets formål. For øvrig gjelder pkt. 5. 

Alle rapporter skal være påført prosjektnummer, samt være datert og signert av Prosjektansvarlig. 

Fremdriftsrapporter og sluttrapport skal foreligge på norsk med mindre annet er skriftlig avtalt. 

Hvis oppdragsgiver har innvendinger til Prosjektansvarliges utførelsen av Prosjektet, skal 

begrunnet skriftlig meddelelse om dette sendes Prosjektansvarlig innen 30 dager etter mottakelsen 

av fremdrifts – eller sluttrapport. I motsatt fall anses utførelsen av Prosjektet som godtatt. 

4 PROSJEKTBAKGRUNN 

Prosjektbakgrunn skal beskrives i et eget vedlegg til Kontrakten. Eiendomsrett og Immaterielle 

Rettigheter til Prosjektbakgrunn beholdes av den part som brakte den inn i Prosjektet.  

Hvis ikke annet er avtalt, gir oppdragsgiver Prosjektansvarlig en ugjenkallelig, ikke-eksklusiv 

vederlagsfri lisens til å utnytte oppdragsgivers Prosjektbakgrunn i forbindelse med undervisnings - 

og forskningsformål så langt det er forenlig med bestemmelser om taushetsplikt. 

5 RETT TIL PROSJEKTRESULTATENE 

5.1 Hovedregel 

Med den begrensning som følger av pkt. 3.4 og 5.2, har Prosjektansvarlig alle rettigheter til 

Prosjektresultatene, og har enerett til å utnytte disse. Prosjektansvarlig kan i intet tilfelle gi avkall 

på sin rett til å utnytte Prosjektresultatene til undervisnings- og forskningsformål. 

5.2 ALLE RETTIGHETER BEHOLDES AV UiO MED FØRSTERETT FOR OPPDRAGSGIVER 

 TIL LISENS 

 

Oppdragsgiver gis førsterett til å forhandle om inngåelse av lisensavtale om næringsmessig 

utnyttelse av Prosjektresultatene. Hvis ikke annet er avtalt skal førsteretten utøves innen tre 

måneder etter at Prosjektansvarlig har sendt sluttrapport, jf pkt. 3.4. Slik avtale skal forhandles 

mellom partene innen tre måneder fra det tidspunkt oppdragsgiver skriftlig gir melding om at 

førsteretten vil bli benyttet. Avtalen skal inngås på forretningsmessige vilkår, under hensyn til både 

det næringsmessige potensial som måtte foreligge og Partenes respektive bidrag til Prosjektet. 
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Hvis oppdragsgiver ikke utøver sin førsterett innen denne fristen, eller partene ikke blir enige om 

en avtale innen 3 måneder, står Prosjektansvarlig fritt til å inngå avtale om næringsmessig 

utnyttelse av Prosjektresultatene med tredjemann. I dette tilfelle er oppdragsgiver villig til å gi 

Prosjektansvarlig en ikke-eksklusiv og overdragbar lisens på forretningsmessige vilkår til den del 

av oppdragsgivers Prosjektbakgrunn som Prosjektansvarlige trenger tilgang til for å kunne utnytte 

Prosjektresultatene næringsmessig.  

6 KRENKELSE AV ANDRES RETTIGHETER 

Prosjektansvarlig kan nekte å utføre et arbeid når Prosjektansvarlig anser at arbeidet i seg selv, 

eller bruken av Prosjektresultatene, kan innebære en krenkelse av andres rettigheter.  

7 ARBEIDSTAKERES RETTIGHETER 

Prosjektansvarlig er ansvarlig for å sikre at egne Prosjektmedarbeidere ikke har rettigheter til 

Prosjektresultater som kan hindre oppfyllelsen av Kontrakten , herunder oppdragsgivers førsterett 

etter pkt. 5.2.    

8 OFFENTLIGGJØRING  

Prosjektansvarlig skal normalt gjøre Prosjektresultatene offentlig tilgjengelig gjennom 

offentliggjøring i vitenskapelige tidsskrifter, på faglige møter og konferanser, i 

populærvitenskapelige artikler og liknende. Det skal fremgå av det offentliggjorte materialet at 

Prosjektet er gjennomført med finansiering fra oppdragsgiver. Partene kan avtale utsatt 

offentliggjøring for en periode på opptil seks måneder hvis det er nødvendig for å sikre 

patentbeskyttelse eller annen immaterialrettslig beskyttelse.  

Forskningsgenererte data skal anses for allment tilgjengelige såfremt ikke særlige grunner taler 

mot eller det foreligger kontraktsvilkår eller offentlige regler som hindrer det. Prosjektansvarlig har 

en eksklusiv rett til bruk av Prosjektresultatene i prosjektperioden. 

Prosjektansvarlig skal stille alle egengenerte data fra Prosjektet, som ikke skal unntas pga 

taushetsplikt og/eller personvern, til rådighet med sikte på å legge dem inn hos Norsk 

samfunnsvitenskapelige datatatjeneste AS (NSD), eller tilsvarende institusjon. 

 
9  BETALINGSBETINGELSER 

Oppdragsgiver skal, hvis ikke annet er avtalt, betale avtalt beløp for oppdraget forskuddsvis ved 

mottak av faktura fra Prosjektansvarlig. Oppdragsgiver skal betale mottatt faktura innen 30 dager. 

Ved betalingsforsinkelse påløper renter iht. morarenteloven. 

Prosjektbeløpet er i Prosjektplanen angitt uten merverdiavgift. Merverdiavgift vil påløpe i tillegg 

hvor dette er aktuelt i henhold til lov om merverdiavgift. 

UiO har rett til å justere rater og andre økonomiske betingelser pr. 1.7. hvert år. 

Prosjektet regnskapsføres og undergis revisjon i samsvar med Prosjektansvarliges regler for 

regnskapsføring og revisjon. Regnskapsrapporter skal attesteres av Prosjektansvarliges øverste 

leder eller den denne bemyndiger. 
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10 UTSTYR 

Med mindre annet er avtalt, er Prosjektansvarlig eier av utstyr kjøpt for Prosjektets midler og 

belastet prosjektregnskapet. Prosjektansvarlig forplikter seg til å holde utstyret forsikret og i god 

stand. 

11 UNDERLEVERANDØRER 

Med oppdragsgivers samtykke kan Prosjektansvarlig la deler av arbeidet utføres av 

underleverandører. 

12 OPPDRAG FOR ANDRE 

Prosjektansvarlig står fritt til å påta seg oppdrag for andre. 

13 ANSVAR 

13.1 Bruk av resultater. Konsekvenstap 

Bruk av Prosjektresultater skjer på partenes eget ansvar og risiko.  

Partene har intet ansvar overfor hverandre for eventuelle følgeskader og konsekvenstap.  

13.2   Skade på eller tap av eiendom og personell  

Partene skal holde hverandre skadesløs mot tap eller skade på egen og eventuelle 

underleverandørers eiendom og personell, med mindre skaden eller tapet skyldes forsett eller grov 

uaktsomhet fra den andre partens side.  

13.3  Inngrep i andres rettigheter 

Prosjektansvarlig har intet ansvar for krenkelse av andres rettigheter som inntrer i forbindelse med 

oppdragsgivers utnyttelse av Prosjektresultatene.  

14 MISLIGHOLD OG KONTRAKTSOPPHØR 

14.1 Meldeplikt 

Dersom en av partene blir klar over at han ikke kan oppfylle sine forpliktelser, eller mener at den 

annen part har mislighold sine forpliktelser i henhold til Kontrakten, skal vedkommende straks 

meddele den annen part dette. 

14.2 Mislighold 

14.2.1 Mislighold fra Prosjektansvarlig 

Hvis oppdragsgiver har innvendinger til UiOs gjennomføring av oppdraget, skal begrunnet skriftlig 

meddelelse om dette sendes UiO innen 30 dager etter mottakelsen av fremdrifts- eller sluttrapport. 

I motsatt fall anses arbeidet som godtatt. 

14.2.2 Oppdragsgivers mislighold 

Har oppdragsgiver misligholder sine forpliktelser skal Prosjektansvarlig, etter en rimelig frist, kunne 

stanse arbeidet med oppdraget inntil oppdragsgiver har overholdt sine forpliktelser. 

Hvis fakturaer ikke betales innen fristens utløp eller omstridte beløp blir å betale, skal 

oppdragsgiver belastes den til enhver tid gjeldende morarente etter lov om renter ved forsinket 

betaling mm. av 1976-12-17 nr. 100.  
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For både pkt. 14.2.1 og 14.2.2 gjelder at uomtvistede beløp betales innen angitt frist. 

14.3 Heving 

Kontrakten kan heves ved vesentlig mislighold. Som vesentlig mislighold anses mislighold som ikke 

er rettet innen 90 dager etter at den misligholdende part fikk skriftlig varsel om misligholdet med 

beskrivelse av det.  

15 FORCE MAJEURE 

Ingen av partene har misligholdt sine forpliktelser i henhold til Kontrakten dersom utførelsen av 

pliktene er blitt utsatt eller forhindret på grunn av Force Majeure. Den part som er berørt av Force 

Majeure skal gi den annen part skriftlig melding om eventuell forsinkelse som måtte følge av dette, 

og har krav på slik forlengelse av Kontrakten som etter omstendighetene anses rimelig. 

16 TVISTER 

Tvist som gjelder forståelsen av Kontrakten eller forhold som springer ut av denne, skal innen 

rimelig tid søkes løst ved forhandlinger.  

Dersom dette ikke lykkes innen 1 – en – måned etter at forhandlinger er begjært, skal tvisten 

avgjøres ved de ordinære domstoler, med Oslo tingrett som verneting.   

17 LOVVALG 

Kontrakten er undergitt og skal fortolkes i samsvar med norsk rett. 
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