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- BAKGRUNN OG FORMÅL
Forskning og utvikling er et av de strategiske grepene Statnett bruker for å
realisere konsernstrategien og sine mål. FoU skal finne løsninger og muligheter
som øker sikkerheten, effektiviteten, innovasjonen og kompetansen i Statnett.
Statnett skal være en pådriver for innovasjon på utvalgte områder innenfor
neste generasjon kraftsystem. En fokusert og målrettet FoU-innsats skal lede
til nyttige innovasjoner og kompetanser for Statnett.
Avtalens formål er å tilrettelegge for et godt samarbeid mellom partene
gjennom å regulere deres rettigheter og plikter forbundet med forsknings- og
utviklingsprosjekter, eventuelt annen forskningsrelatert virksomhet, som
Oppdragstaker utfører for Statnett.
- AVTALEDOKUMENTER
Avtalen består av følgende dokumenter:
1. Denne hovedavtalen
2. Vedlegg A: Statnetts etiske retningslinjer for Leverandører
3. Vedlegg B: Oppdragsbeskrivelse (med nærmere definering av
oppdragets målsetninger, vederlagsbestemmelser, eventuelle endringer
til de generelle vilkår i avtaledokumentet med mer.)
4. Vedlegg C: Datahåndteringsplan
5. Vedlegg D: Særskilt taushetserklæring
6. Vedlegg E: Egenerklæring om lønns- og arbeidsvilkår
Dersom avtaledokumentene skulle inneholde bestemmelser som strider mot
hverandre, skal de gjelde i den rekkefølge som angitt ovenfor, med mindre
spesielle avvik er inntatt uttrykkelig i vedlegg B. I det følgende skal ”Avtalen”
bety denne hovedavtalen med samtlige vedlegg slik de til enhver tid fremstår.
- OPPDRAGETS GJENNOMFØRING OG ORGANISERING
3.1

Organisering av oppdraget
Oppdraget skal gjennomføres og organiseres i samsvar med Vedlegg B og
vedlegg C. Det skal ved ethvert oppdrag utpekes en prosjektleder i Statnett
som Oppdragstakers prosjektleder rapporterer til. Oppdragstaker rapporterer
fremdrift / avvik i henhold til vedlegg B. I tillegg skal Oppdragstaker, på
forespørsel, til enhver tid gi opplysninger om fremdriften. Statnett har rett til å
følge arbeidets gang når dette ikke medfører fare for at konfidensielle
opplysninger i forbindelse med andre prosjekter kan bli røpet. Oppdragstaker
skal legge til rette for at Statnett kan følge oppdragets forsknings- og
utviklingsaktiviteter som beskrevet i Vedlegg B.

3.2

Personell
Oppdragstaker skal sørge for kvalifisert personell, materiell, utstyr og anlegg,
samt innhente nødvendige godkjennelser og tillatelser for å utføre arbeidet,
dersom ikke annet er avtalt i Vedlegg B. Bemanning av oppdraget og valg av
type kompetanse skal skje i samråd med Statnett, og beskrives i Vedlegg B før
signering av Avtalen. Oppdragstaker kan ikke endre bemanning eller bytte ut
personell tilknyttet oppdraget uten godkjenning av Statnett. Nektelse av
godkjenning krever saklig grunn. Statnett kan videre kreve at personell byttes
ut dersom det foreligger saklig grunn.
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3.3

Endringer
Hver av partene kan foreslå at oppdragets omfang, innhold og retningslinjer
revideres på grunnlag av fremkomne resultater, teknisk utvikling eller andre
forhold som har endret forutsetningene for oppdraget. Før slike endringer
iverksettes, skal nytt Vedlegg B utarbeides av Oppdragstaker og skriftlig
godkjennes av Statnett. Ved mindre endringer kan Oppdragstaker utferdige en
tilleggsbeskrivelse til vedlegg B som må godkjennes skriftlig av Statnett.
Endringer må være godkjent skriftlig før endringene iverksettes.

3.4

Underleverandører
Definerte deler av oppdraget kan settes bort til underleverandører under
forutsetning av skriftlig forhåndsgodkjenning fra Statnett. Oppdragstaker skal
påse at underleverandører blir pålagt de samme krav og vilkår som beskrevet
i Avtalen, og svarer for sine underleverandørers oppfyllelse som om det var
Oppdragstakers egen.
– KVALITETSSIKRING, ANSVAR OG MISLIGHOLD

4.1

Generelle forpliktelser
Oppdragstaker skal utføre oppdraget i henhold til Avtalen, på en fagmessig god
og omsorgsfull måte, og i henhold til gjeldende lover og forskrifter samt
Vedlegg A. Oppdragstaker skal ha iverksatt og dokumentert et
kvalitetssikringssystem i henhold til ISO 9001 eller tilsvarende. Med mindre
annet er regulert i Avtalen gjelder de alminnelige regler om erstatningsansvar
og beføyelser ved mislighold av kontraktsforpliktelser.

4.2

Forsinkelse
Oppdraget skal utføres innenfor den fremdriftsplan som fremgår av Vedlegg B.
Oppdragstaker skal orientere Statnett hvis det oppstår forsinkelser, så snart
det er grunn til å anta at avtalte frister ikke kan overholdes. Statnett kan
godkjenne en revidert framdriftsplan. Dersom Statnett ikke godkjenner revidert
framdriftsplan gjelder den opprinnelige.

4.3

Heving
Avtalen kan heves dersom en av partene gjør seg skyldig i vesentlig mislighold,
med mindre misligholdet er rettet innen en rimelig frist fastsatt av Statnett.
Avtalen kan uansett heves med umiddelbar virkning ved:




4.4

Oppdragstakers bruk av midler for andre formål enn de som følger av
Avtalen
Vesentlig forsinkelse i henhold til fremdriftsplan i Vedlegg B
Vesentlig eller gjentatte brudd mot Vedlegg A, som beskrevet i punkt 8.

Statnetts erstatningsansvar
Statnett har intet ansvar for skade eller tap som oppstår som en følge av
partenes samarbeid under Avtalen. Dette gjelder tingsskade, formuesskade,
eller personskade påført Oppdragstaker, dens ansatte, forskere, studenter,
underleverandører eller andre tredjeparter. Ansvarsbegrensningen gjelder ikke
dersom Statnett har utvist grov uaktsomhet eller forsett.
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Samlet erstatning i avtaleperioden er begrenset til et beløp som tilsvarer
kontraktssummen ekskl. merverdiavgift eller et avtalt estimat for Oppdraget.
4.5

Oppdragstakers erstatningsansvar
Statnett kan kreve erstattet ethvert direkte tap som med rimelighet kan
tilbakeføres til forsinkelse, mangel eller annet mislighold fra Oppdragstakerens
side.
Erstatning for indirekte tap kan ikke kreves. Tap av data anses som indirekte
tap, bortsett fra hvor dette skyldes datahåndtering som er Oppdragstakers
ansvar under avtalen.
Samlet erstatning i avtaleperioden er begrenset til et beløp som tilsvarer
kontraktssummen ekskl. merverdiavgift eller et avtalt estimat for Oppdraget.
Begrensningene i annet og tredje ledd gjelder imidlertid ikke dersom
Oppdragstakeren eller noen denne svarer for, har utvist grov uaktsomhet eller
forsett.

4.6

Forsikring
Oppdragstaker skal tegne ansvarsforsikring som skal dekke det ansvaret
Oppdragstaker kan komme i under Avtalen.
- VEDERLAG

5.1

Statnett skal betale i henhold til den nærmere regulering i Vedlegg B.

5.2

Statnett skal betale innen 30 dager etter mottak av faktura. Faktura med
vedlegg må være som følger for å bli honorert:






Faktura skal være merket med Statnetts innkjøpsordrenummer (IO
nummer, femsifret løpenummer)
Fakturaspesifikasjon skal detaljert beskrive hvilket arbeid som er utført
av den enkelte medarbeider med angivelse av tidsforbruk og tidspunkt
med mindre annet er avtalt i Vedlegg B
Eventuelle timelister skal være forhåndsgodkjent av Statnett.
Kostnadsrapport skal være oversendt prosjektleder i Statnett.
Faktura skal være utstedt månedlig med mindre annet er særskilt
avtalt i Vedlegg B

Utlegg dekkes bare i den grad de er avtalt og skriftlig godkjent. Reise- og
diettkostnader skal spesifiseres særskilt, og dekkes etter statens gjeldende
satser med mindre annet er avtalt. Reisetid kan kun faktureres hvis det er avtalt
i bilag B.
Fakturaer skal sendes som e-faktura. Faktura sendt på mail anses ikke som efaktura. For mer informasjon om e-faktura, se http://www.statnett.no/OmStatnett/Anskaffelser/E-faktura/.
I tillegg skal følgende informasjon fremkomme på faktura:





Fakturadato og forfallsdato
Oppdragstakers foretaksregistrerte organisasjonsnummer. Dersom
MVA faktureres skal bokstavene MVA etterfølge
organisasjonsnummeret
Avtalenummer / Rammeavtalenummer
Prosjektnummer, hvis oppgitt av Oppdragsgiver
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Faktura som ikke er i henhold til Oppdragsgivers krav, vil bli returnert til
avsender og det må utstedes ny faktura med komplett og korrekt informasjon
og ny fakturadato.
5.3

Statnett har rett til å holde tilbake betaling for fakturaer eller deler av en faktura
som gjelder betaling for arbeid som det har oppstått tvist om. Statnett har
videre rett til motregning av tilgodehavende Statnett måtte ha hos
Oppdragstaker.
– RETTIGHETER TIL BAKGRUNNSKUNNSKAP OG RESULTATER

6.1

Innledning
Avtalen kan medføre en utveksling av eksisterende eller nyutviklet materiale
underlagt den ene partens eksklusive enerett i medhold av regler om for
eksempel opphavsrett, rett til varemerke, rett til design, patent,
forretningshemmeligheter, know-how med videre (heretter kalt immaterielle
rettigheter).

6.2

Immaterielle rettigheter ved avtalens begynnelse
Hver av partene innestår for at de har de nødvendige immaterielle rettigheter
eller lisenser til materialet som ligger til grunn for gjennomføringen av Avtalen.
Med mindre annet er spesifisert i vedlegg B, innebærer denne avtalen ingen
overføring av immaterielle rettigheter som en part kan bevise eksisterte på
tidspunktet for avtaleinngåelsen, eller som en part kan bevise er utviklet
utenfor avtaleforholdet. Partene skal likevel ha slik tilgang til hverandres
bakgrunnskunnskap som er strengt nødvendig for å gjennomføre prosjektet.

6.3

Eiendomsrett til resultatene
Dersom Statnett fullt ut betaler for arbeidet, skal Statnett eie resultatene og
alle immaterielle rettigheter knyttet til disse. Eiendomsretten til resultatene og
de tilhørende immaterielle rettigheter overføres suksessivt og automatisk ved
betaling, og omfatter samtlige beføyelser som lovlig kan overdras.
Dersom Statnett ikke betaler fullt ut for arbeidet, skal eiendomsretten til
resultatene eies i sameie mellom partene i henhold til eierfordelingen angitt i
vedlegg B. Dersom eierfordelingen ikke er angitt i vedlegg B skal fordelingen
bero på en vurdering av partenes økonomiske og ressursmessige forpliktelser i
samarbeidet.
Ved delt eierskap skal partene inngå slike avtaler som er nødvendig for
utnyttelsen av resultatene. Statnett skal uavhengig av slik avtale ha rett til slik
bruk av resultatene som er nevnt i punkt 6.4 annet ledd.
Dersom Statnett sin økonomiske og ressursmessige forpliktelse i samarbeidet
er mindre enn 25 % av de totale prosjektkostnadene, skal Oppdragstaker eie
resultatene alene.

6.4

Bruksrett til resultatene
Dersom Statnett blir eier av resultatene i henhold til punkt 6.3 første ledd, kan
Statnett gi oppdragstaker en nærmere bestemt bruksrett til resultatene. Dette
skal avtales særskilt i vedlegg B.
Dersom Statnett ikke eier resultatene i henhold til punkt 6.3 første ledd, skal
Statnett likevel ha en formålsbestemt, ikke-eksklusiv, evigvarende og
vederlagsfri bruksrett til resultatene. Formålet med bruksretten er bruk i
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Statnetts nåværende eller fremtidige virksomhet. Bruksretten omfatter blant
annet, men er ikke begrenset til, rett til operasjonell bruk, bruk i videre
forskning/utvikling, rett til å benytte resultatene som grunnlag/spesifikasjon i
anbudskonkurranser, samt å videreutvikle, bearbeide, modifisere, inkorporere
og reprodusere disse, enten ved egen eller fremmed hjelp. Bruksretten
omfatter rett til å gi tredjemenn tilgang til resultatene innenfor bruksrettens
formål.
6.5

Særlig om patenterbare oppfinnelser
Dersom Oppdragstakers personell under utførelsen av Avtalen gjør en
oppfinnelse som er patenterbar, og Statnett helt eller delvis eier resultatene,
skal Oppdragstaker besørge at Statnett innehar samme rett som en
arbeidsgiver etter reglene i arbeidstakeroppfinnelsesloven (lov om retten til
oppfinnelser gjort av arbeidstakere av 17. april 1970 nr. 21). Oppdragstaker
plikter å besørge at Statnett får samme rett dersom det dreier seg om
oppfinnelser gjort av underleverandører eller andre som handler på
Oppdragstakers vegne. Statnett skal ha opsjon til å overta oppfinnelsen fra
Oppdragstaker og søke den patentert etter reglene i patentloven (lov om
patenter av 15. desember 1967 nr. 9). Oppdragstaker skal gjøre Statnett
oppmerksom på oppfinnelsen uten unødig opphold, hvoretter Statnett innen 1
måned skal bestemme om Statnett ønsker å patentere oppfinnelsen.
Oppdragstaker forplikter seg til å ikke offentliggjøre oppfinnelsen før
patentsøknad er inngitt eller for øvrig handle på en måte som kan forhindre
patentering.
Oppdragstaker skal yte Statnett den bistand som er nødvendig for Statnetts
patentering. Statnett skal betale for Oppdragstakers avtalte utgifter for slik
bistand.

6.6

Generell kunnskap
Den generelle faglige kunnskap partene erverver som en følge av Avtalen kan
partene fritt benytte innenfor rammen av pkt. 10 nedenfor.

6.7

Ansvar ved krenkelse av immaterielle rettigheter
Hver av partene har risikoen og ansvaret for at deres ytelser ikke krenker
tredjeparters immaterielle rettigheter. En part kan kreve erstattet fullt ut idømt
erstatningsansvar overfor tredjepart og eventuelle saksomkostninger, herunder
partens egne kostnader til håndtering av saken, som skyldes slik krenkelse.
– UTSTYR
Utstyr, herunder instrumenter og materiell mv., som er anskaffet eller tilvirket
i forbindelse med oppdraget og belastet Statnett, er Statnetts eiendom.
Utstyret beror hos Oppdragstaker for Statnetts risiko, men skal være omfattet
av Oppdragstakers forsikringer. Oppdragstaker skal merke utstyret med
”Tilhører Statnett” og om nødvendig og etter skriftlig godkjenning av Statnett,
vedlikeholde det for Statnetts kostnad. Oppdragstaker plikter etter endt
oppdrag å gi Statnett melding om at utstyret kan avhentes. På Oppdragstakers
anmodning plikter Statnett å hente slikt utstyr innen 2 måneder etter at en slik
anmodning fra Oppdragstaker er mottatt.
- REVISJON OG OPPFØLGNING
Statnett skal når som helst, selv eller ved fremmed hjelp, innenfor normal
arbeidstid ha adgang til å foreta revisjon ved Oppdragstakers kontorer og andre
lokaler/utstyr som han disponerer. Revisjonsretten omfatter tilgang til alle
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opplysninger som er nødvendig for å sikre eller verifisere Oppdragstakers
korrekte oppfyllelse av avtalen.
Oppdragstaker skal vederlagsfritt yte
nødvendig assistanse for gjennomføring av revisjonen.
- PUBLISERING
Manuskript til publikasjoner, brosjyrer, annonser eller annen form for
publisering der resultatet fra oppdraget omtales eller gjengis, må
forhåndsgodkjennes av begge parter. Dersom publisering ikke er til skade for
den annen part, skal tillatelse til publisering vanligvis gis. Ved publisering skal
finansieringskilde for oppdraget alltid oppgis. Det vises til plikten til ikke å
offentliggjøre patenterbare oppfinnelser jf pkt. 6.6 over.
Bestemmelsen her er ikke til hinder for utøvelse av bruksrett som nevnt i punkt
6.
- TAUSHETSPLIKT
10.1

All informasjon som er opplyst å være av sensitiv karakter skal underlegges
taushetsplikt. Også informasjon som burde forstås å være sensitiv er omfattet
av taushetsplikt. Ingen kontraktspart skal videreformidle slik informasjon uten
den annen parts skriftlige samtykke.
Konfidensialitetsforpliktelsen gjelder likevel ikke informasjon som:
(i)
(ii)

Er eller blir offentlig tilgjengelig uten at det skyldes brudd på denne
konfidensialitetsforpliktelse
Mottaker kan dokumentere å ha hatt i sin besittelse før
overlevering/mottak fra den annen part

Partene forplikter seg til å oppbevare all informasjon (dokumenter, tegninger,
datafiler og lignende) på en slik måte at de ikke tilkommer andre personer enn
de
som
trenger
informasjonen
for
det
aktuelle
oppdraget.
Konfidensialitetsforpliktelsen er ikke tidsbegrenset og vil også gjelde etter at
oppdraget er avsluttet.
Partene garanterer at samtlige ansatte, innleide medarbeidere og personell
forøvrig som vil kunne komme i befatning med informasjon fra den andre av
Partene er underlagt slik taushetsplikt som omhandlet i denne
konfidensialitetsbestemmelse. Dersom Statnett krever det skal de personer som
kommer i befatning med konfidensiell informasjon undertegne en særskilt
taushetserklæring, jf. Vedlegg D.
Eventuelle forhåndsgodkjente underleverandører som brukes til oppfyllelse av
kontrakten skal alltid undertegne en særskilt taushetserklæring, jf. Vedlegg D.
Brudd på konfidensialitetsforpliktelsen kan medføre straffansvar og krav på
erstatning, i tillegg til at andre misligholdsbeføyelser kan gjøres gjeldende.
10.2

Informasjon som kan påvirke prisene på kraftmarkedet vil alltid være underlagt
taushetsplikt. Det samme gjelder sensitiv informasjon om kraftforsyningen, jf.
beredskapsforskriften
§
6-1.
Oppdragstaker
samt
Oppdragstakers
underleverandører som vil kunne få kraftsensitiv informasjon er forpliktet til
inngå sikkerhetsavtale med NVE eller Statnett. Videre stilles det krav om at den
enkelte person som kan få slik informasjon undertegner særskilt
taushetserklæring, jf. Vedlegg D.

10.3

Oppdragstaker kan påta seg andre oppdrag innen samme fagområde hvis det
ikke medfører risiko for at Statnetts egne data og opplysninger kommer
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tredjemann til kjennskap. Hvis Oppdragstaker påtar seg slike prosjekter for
tredjemann, skal Statnett meddeles dette, men uten at tredjemanns identitet
eller prosjektets omfang røpes. Eventuell karens etter oppdragets avslutning
avtales spesielt.
– OPPSIGELSE
Statnett kan si opp Avtalen med 1 måneds oppsigelsesfrist med mindre annet
er avtalt i vedlegg B. Oppsigelse skal skje skriftlig.
Dersom det er igangsatt godkjente aktiviteter, skal Statnett dekke rimelige
pådratte kostnader og de rimelige kostnader som oppstår for å få avviklet
aktivitetene på en kostnadseffektiv og hensiktsmessig måte.
– LOVVALG OG TVISTELØSNING
13.1

Lovvalg
Avtaleforholdet er underlagt norsk rett.

13.2

Tvisteløsning
Tvister som måtte oppstå i forbindelse med Avtalen skal søkes løst ved
forhandlinger. Dersom tvisten ikke løses på prosjektnivå skal partene innen to
uker etter at en part har fremsatt krav om det gjennomføre et forhandlingsmøte
mellom partenes øverste ansvarlige for FoU-aktiviteter.
Fører ikke forhandlingene frem, skal tvisten løses
domstolsbehandling. Oslo tingrett skal være verneting.

ved

For Statnett SF

For Oppdragstaker

Signatur:

Signatur:

Navn med blokkbokstaver:

Navn med blokkbokstaver:

Sted:

Sted:

Dato:

Dato:

ordinær
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