
ERKLÆRING OM OVERDRAGELSE AV RETTIGHETER TIL RESULTATER 
SKAPT I FORSKNINGSPROSJEKTER HELT ELLER DELVIS FINANSIERT AV  
NORGES FORSKNINGSRÅD  
 
   
Undertegnede,………………………………………………………………………………….. 

(fyll ut fullt navn og fødselsnummer) 
 
skal delta som prosjektmedarbeider i prosjekt nummer…………………….…………………. 

     (fyll ut nummer)  
 
Prosjektet er helt/delvis (stryk det som ikke passer) finansiert av Norges forskningsråd i 
henhold til kontrakt som er inngått/skal inngås mellom Norges forskningsråd og Universitetet 
i Bergen.  
 
Undertegnede er kjent med at Forskningsrådets generelle kontraktsvilkår krever at 
prosjektresultatene skal eies av Universitetet i Bergen, og at universitetet etter samme 
kontrakt er forpliktet til å inngå avtaler med/sikre seg erklæringer fra prosjektmedarbeiderne 
som ellers vil kunne hevde rettigheter til prosjektresultater. Foreliggende erklæring sikrer at 
rettighetene til prosjektresultatene utøves på en måte som er forenlig med Universitetet i 
Bergens kontraktsforpliktelser overfor Norges forskingsråd. 
  
I Forskningsrådets generelle kontraktsvilkår pkt 1 er prosjektresultater definert slik: 
 
”Prosjektresultater: Alle resultater som er skapt eller oppnådd i forbindelse med prosjektet, 
herunder immaterielle rettigheter, uavhengig av om resultatene er vernet av lovgivningen.” 
 
Det framgår videre av de generelle kontraktsvilkår pkt. 7.2, femte ledd, første setning: ”Den 
prosjektansvarlige forplikter seg til å etablere de avtaler med eiere, ansatte, eventuelle 
underleverandører og andre, som er nødvendig for å sikre at den prosjektansvarlige blir eier 
av prosjektresultatene og kan kommersialisere disse, herunder lisensiere disse videre til 
andre.” 
 
På ovennevnte bakgrunn overdrar jeg med dette til Universitetet i Bergen alle rettigheter som 
jeg har eller måtte få til prosjektresultatene.  Overdragelsen gjelder også mulige, patenterbare 
oppfinnelser som jeg alene eller sammen med andre frembringer eller vil kunne frembringe 
som ledd i prosjektet, uavhengig av om de særlige betingelser i arbeidstakeroppfinnelsesloven 
av 1970 § 4 er oppfylt.  
 
Jeg erklærer å ville undertegne alle overdragelseserklæringer og/eller andre dokumenter som 
er nødvendig for at Universitetet i Bergen eller tredjepart skal kunne få beskyttelse for rettig-
hetene til prosjektresultatene i Norge og/eller i utlandet.  
 
Overdragelsene etter denne erklæring berører ikke min rett til navngivelse som oppfinner etter 
patentloven § 8 eller som opphavsmann etter åndsverkloven § 3 eller rett til navngivelse etter 
utenlandsk rett. 
 
Erklæringen berører heller ikke min mulige, framtidige rett til en rimelig godtgjørelse fra 
universitetet etter arbeidstakeroppfinnelsesloven § 7 for overdragelse av rettighetene til 
patenterbare oppfinnelser. 
 



Dersom jeg under utførelse av det aktuelle prosjektet, alene eller sammen med andre, skaper 
et datamaskinprogram eller annet resultat som blir utnyttet økonomisk, skal arbeidstaker-
oppfinnelseslovens godtgjøringsbestemmelse (§7) gis tilsvarende anvendelse. 
  
Jeg erklærer at jeg ikke vil publisere prosjektresultater på et tidspunkt og/eller på en måte som 
vil kunne komme i konflikt med Universitetet i Bergens nåværende og fremtidige kontrakts-
forpliktelser overfor Norges forskningsråd eller annen tredjepart. Ved usikkerhet om slik 
publisering vil komme i konflikt med universitetets kontraktsforpliktelser, plikter jeg i god tid 
før det planlagte publiseringstidspunktet å forelegge spørsmålet for universitetet. 
    
 
 
 
 
 
 
…………………………………..  .… / .…        ………. 

(sted)     (dato)  (år) 
 
 
…………………………………… 
(prosjektmedarbeiderens signatur) 
 


