
Versjon 2.1 -14.07.2011 &I NTNU 
Oet skapende universitet 

Mal for bidragsfinansiert aktivitet, bilateral avtale 
(prosjekter med finansiering fra en ekstern samarbeidspartner) 

Malen skal brukes nar: 

NTNU er prosjektansvarlig 

Prosjektet ikke mottar bidrag fra Forskningsradet eller EU 

Prosjektet defineres som et bidragsprosjekt 

Malen skal ikke brukes ved: 
Oppdrag . Det vii si prosjekter NTNU utf0rer mot vederlag (betaling) fra ekstern(e) oppdragsgiver(e) , 
med krav til leveranser (med motytelse) ved avtale/kontraktsinngaelse. For oppdragsfinansiert aktivitet 
skal oppdragsgiver dekke alle direkte og indirekte kostnader som oppdraget f0rer med seg, og NTNU 
skal kunne dokumentere dette. 

• Kompetanseprosjekter for nreringslivet (tidligere KMB-prosjekter) med finansiering fra Forskningsradet 
• Konsortiesamarbeid 

Denne avtalemalen er basert pa: 

• Forskningsradets mal for Konsortieavtale 

• Lov om universiteter og h0yskoler (fastsatt av Kunnskapsdepartementet, sist endret 12.12.2008 med 
virkning fra 01 .01 .2009) 

• Kunnskapsdepartementets rundskriv F-20-07 «Reglement om statlige universiteter og h0gskolers 
forpliktende samarbeid og erverv av aksjer» 

• lnstruks for 0konomiforvaltningen ved NTNU (fastsatt av rektor ved NTNU med virkning fra 01 .03.2006) 

• NTNUs styrevedtak fra 27.03.2008 om a slutte seg til Forskningsradets «Felles rettighetspolitikk for 
Norges universiteter» 

• NTN Us styrevedtak av 08.10.2009 om utsatt offentliggj0ring av forskningsresultater 
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Kontrakt for bidragsfinansiert aktivitet 

Spesielle vilkar 

mellom 

Kongsberg Gruppen ASA 

PB. 1000 

3601 KONGSBERG 

Org . Nr.: 943 753 709 

nedenfor kalt Bidragsyter 

og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) 

vi lnstitutt for teknisk kybernetikk, Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk 

(navn pa prosjektadministrativ enhet) 

om utf0relse av bidragsprosjekt med f0lgende tittel : 

5-arig gaveprofessorat i Big Data Cybernetics fra Kongsberg Gruppen . 

(NB ! Ord/begrep med stor forbokstav er definert i NTN Us «Generelle kontraktsvilkar for 

Bidragsfinansiert aktivitet» .) 

(NB! Der dokumentet opererer med AL TERNATIV, velges ett, det andre tas ut/overstrykes.) 

(NB! Det som er skrevet i kursiv, er beregnet pa saksbehandler og tas ut i den endelige versjon .) 

§ 1 Prosjektets art og omfang 

NTNU skal utf0re Prosjektet i samsvar med spesifikasjoner i Prosjektplanen (vedlegg Ill) . 

Med forbehold for Force majeure-situasjoner - se Generelle vilkar § 10 - forplikter NTNU seg til a gj0re 

det som med rimelighet kan kreves for a utf0re sine oppgaver i henhold til Kontrakten . 

§ 2 Varighet 

Ut fra de forutsetninger som foreligger ved inngaelse av Kontrakten , er f0lgende tidsrom fastlagt: 

Startdato: 

Sluttdato: 

Kontrakten skal tre i kraft nar den er undertegnet av begge Parter. 

F01gende kontraktsbestemmelser skal gjelde ut over angitt sluttdato: .... .... . ... ... ... ... .. .... .... . 

(Vurder evt. krav omlbehov for dette - se spesielt Generelle vilkar pkt. 5, B og 9.) 
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§ 3 Kontaktpersoner 

a) NTNUs kontaktperson : Morten Breivik 

b) Bidragsyters kontaktperson: Sverre Gotaas 

§ 4 Rapportering 

(Her inntas prosjektspesifikke bestemmelser om rappot1ering - se Generelle vilk8r pkt.2.2) 

§ 5 Bidraget 

Prosjektets totale estimerte kostnad er NOK 13.443.003. 

Bidragsyter forplikter seg gjennom denne Kontrakt til a yte f0lgende tilskudd til Prosjektet: 

NOK 9. 768.000,-. (Evt. bidrag ut over kontanttilskudd beskrives under§ 6 nedenfof) 

Bidragsbel0pet skal betales til Prosjektet som spesifisert i Prosjektplanen - se § 7 - til NTN Us bankkonto 

nr 7694.05.00288 etter arlige faktura , faktura sendes ut ca 10. desember hvert ar, og NTNU fakturerer da 

hele bel0pet for innevrerende ar. 

lnstitutt for teknisk kybernetikk dekker de resterende prosjektkostnadene, kr. 3.675.003 (dette bel0pet 

bestar av en 3-arig SO-stilling og driftsmidler) , egenfinansieringen utgj0r 27%. 

§ 6 Tillegg til/avvik fra «Generelle kontraktsvilkar for bidragsfinansiert aktivitet ved NTNU» 

§ 7 Kontraktsdokumenter 

Kontrakten bestar av f0lgende fire deler: 

1. Dette dokument - kalt Spesielle vilkar 

2. «Generelle kontraktsvilkar for bidragsfinansiert aktivitet ved NTNU» (vedlegg I) 

3. Beskrivelse av Prosjektbakgrunn (vedlegg II) 

4. Prosjektplan (vedlegg Ill) 
5. Endringsprotokoll (vedlegg IV) 

I tilfelle motstrid mellom bestemmelser i Spesielle vilkar og Generelle vilkar, gar de f0rstnevnte foran. 
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I tilfelle motstrid mellom bestemmelser i Prosjektplan og 0vrige bestemmelser i Kontrakten , gar de 

sistnevnte foran . 

§ 8 Kontraktseksemplarer og signaturer 

Denne Kontrakt er underskrevet i to eksemplarer, hvorav hver av partene har fatt ett. 

Trondheim , 28/10 2015 Trondheim, 28/10 2015 

For NTNU : 

. ~O\J~. s1gnatur ..... . ..... . ... .. ...... . ...... ... ... ... ... .. 

Navn: Gunnar Bovim navn: Walter Qvam 

Tittel : Rektor tittel: CEO/President 
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VEDLEGG I: 

GENERELLE KONTRAKTSVILKAR FOR BIDRAGSFINANSIERT AKTIVITET 

VED NORG ES TEKNISK-NA TURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU) 

lil NTNU 
Det skapende universitet 

Note: Denne kontraktsmalen omfatter rene bilatera/e samarbeidsavtaler mellom NTNU og en ekstern part. 

I eksternfinansierte bidragsprosjekter med offentlig finansiering fra EU el/er Forskningsr8det skat EUs og NTN Us maier 

for prosjekter med st0tte fra Forskningsradet benyttes i de ti/feller NTNU har rolfen som prosjektansvarlig 

institusjon/koordinator. 
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1 Definisjoner 

Arbeidsdager: Alie dager unntatt l0rdag, s0ndag, helligdager og h0ytidsdager. 

Bidragsfinansiert aktivitet: Aktiviteter hvor NTNU mottar st0tte uten krav til motytelser (dvs. leveranser av varer 

og tjenester mot vederlag) ved kontraktsinngaelse, jf Kunnskapsdepartementets rundskriv F-20/07 «Reglement 

om statlige universiteter og h0gskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer». 

Bidragsyter: Ekstern finansieringskilde som helt eller delvis finansierer en aktivitet ved NTNU , og som ikke 

krever motytelse i form av varer eller tjenester, men eventuelt bare stiller krav om rapportering. 

Finansieringsplan: Oppstilling over forventede faktiske inntekter i prosjektet. 

Force majeure: Uparegnelige og ekstraordin<Bre omstendigheter utenfor Partenes kontroll. 

Generelle vilkar: De kontraktsvilkar som framgar av dette dokumentet. 

lmmaterielle rettigheter: Alie rettigheter til tekniske l0sninger, metoder, prosesser og prosedyrer - enten disse 

er patentert, kan patenteres eller ikke , samt alle opphavsrettigheter og rettigheter til varemerker, design , 

plantesorter, databaser, kretsm0nstre, tegninger, spesifikasjoner, prototyper, bedriftshemmeligheter og lignende. 

Kommersiell utnyttelse: Direkte eller indirekte bruk av Prosjektresultater i utvikling og markedsforing av 

produkt/tjeneste eller prosess basert pa Prosjektresultater, eller overdragelse og/eller lisensiering av 

Prosjektresultater til tredjemenn , unntatt forlagsmessig utgivelse. 

Parter: NTNU og Bidragsyter. 

Prosjekt: Den samlede aktiviteten som omfattes av S0knad/den samlede aktiviteten som etter avtaleinngaelsen 

omfattes av Kontrakten . 

Prosjektbakgrunn: Den kunnskap, herunder lmmaterielle rettigheter, som Partene bringer med seg inn i 

Prosjektet. 

Prosjektbeskrivelse: Faglig og administrativ plan for gjennomf0ring av Prosjektet. 

Prosjektleder: Den personen som pa vegne av NTNU skal ivareta den faglige framdriften og gjennomf0ringen av 

Prosjektet. 

Prosjektmedarbeider: Person som skal arbeide med eller pa Prosjektet. 

Prosjektperioden: Den perioden som prosjektet utf0res i, og som er ncermere definert i avtaledokumentet. 

Prosjektplan: Faglig og administrativ plan, herunder Prosjektbeskrivelse og Finansieringsplan , budsjett og 

ressursplan , for a gjennomf0re Prosjektet. 

Prosjektregnskap: NTN Us regnskap over Prosjektets faktiske inntekter og kostnader. 
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Prosjektresultater: Alie resultater som er skapt eller oppnadd i forbindelse med Prosjektet, herunder 

lmmaterielle rettigheter, uavhengig av om resultatene er vernet av lovgivning. 

Spesielle vilkar: Vilkar som er avtalt spesielt for det enkelte prosjekt og som er en del av avtalen. 

S0knad: Anmodning fra NTNU om st0tte til prosjekt. 

2 Gjennomf0ring av Prosjektet 

2.1 Arbeidsprogram 

Prosjektet gjennomf0res i henhold til bestemmelser inntatt i Spesielle vilkar og Prosjektplan. 

2.2 Rapportering 

NTNU skal avgi framdriftsrapporter og sluttrapport som avtalt i Spesielle vilkar § 4. 

Pa anmodning fra Bidragsyter skal NTNU til enhver tid gi opplysninger om arbeidets gang. 

2.3 Endring 

Hver av partene kan foresla endringer av Kontrakten inkludert Prosjektets mal, omfang og retningslinjer pa grunnlag av 

resultater eller andre forhold som endrer forutsetningene for Prosjektet. Endringene skal godkjennes av begge Parter og 

foreligge i skriftlig form gjennom en endringsprotokoll (vedlegg V i Kontrakten) . 

3 Bidraget 

Bidragsyter skal overf0re midler i henhold til Finansieringsplan beskrevet under Spesielle vilkar § 5 og i eventuelle 

vedlegg . 

Bidraget er ikke merverdiavgiftspliktig . 

NTNU skal kreve innbetaling av bidraget i henhold til Finansieringsplan . Bidragsyter skal betale innen 30 dager reg net fra 

kravets utstedelsesdato. 

Med mindre annet er avtalt, har NTNU rett til a justere rater og andre 0konomiske betingelser pr. 1. juli hvert ar. 

4 Ansvar 

4.1 Prosjektgjennomf0ringen 

NTNU er ansvarlig for a gjennomf0re ProsjeKtet i samsvar med ProsjeKtplan og erklrerer a ha kompetanse og kapasitet 

til a utf0re dette pa en profesjonell mate og i henhold til anerkjente standarder og normer ved arbeider av denne art. 

Bidragsyters eventuelle bidrag til Prosjektet utover finansielt bidrag ma vrere levert til den tid og med den kvalitet som er 

avtalt for at NTNU skal kunne overholde den avtalte Prosjektplan . 

4.2 Skade pa eller tap av eiendom og personell 

Partene skal holde hverandre skadesl0s mot tap eller skade pa egen og eventuelle underleverand0rers eiendom og 

personell , med mindre skaden eller tapet skyldes forsett eller grov uaktsomhet fra den andre partens side. 

4.3 Bruk av resultater. Konsekvenstap 

Bruk av Prosjektresultater skjer pa Partenes eget ansvar og risiko. 

Partene har intet ansvar overfor hverandre for eventuelle f01geskader og konsekvenstap. 
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5 Utstyr 

NTNU blir eier av utstyr kj0pt for Prosjektets midler og belastet Prosjektregnskapet. NTNU er selvassurand0r og 

forpliktet til a holde utstyret i god stand. 

6 Prosjektbakgrunn 

Prosjektbakgrunn skal beskrives i et eget vedlegg til Avtalen (vedlegg II) . Eiendomsretten til Prosjektbakgrunnen 

beholdes av den part som brakte den inn i Prosjektet. 

Part som 0nsker a bidra med ytterligere Prosjektbakgrunn i l0pet av prosjektperioden, skal gj0re dette kjent for den 

annen Part. Fremsatt 0nske om Prosjektbakgrunn skal godkjennes av den annen Part, og relevante vedlegg 111111 skal 

l0pende oppdateres . 

Partene skal under Prosjektperioden ha vederlagsfri tilgang til den annen parts Prosjektbakgrunn som er nQldvendig for 

gjennomf0ring av Prosjektet. 

Dersom Bidragsyter 0nsker kommersiell tilgang til relevant Prosjektbakgrunn fra NTNU, kan dette forhandles mellom 

Partene1
. En eventuell lisensavtale skal som utgangspunkt vaere ikke-eksklusiv, med definerte anvendelseomrader, og 

skal for 0vrig inngas pa forretningsmessige vilkar. 

7 Rettigheter til Prosjektresultater 

7.1 Eiendomsrett2 

NTNU har eiendomsrett til alle Prosjektresultater som NTNU genererer alene eller sammen med Bidragsyter. Dette 

innbefatter en rett til a gi lisenser til andre rettssubjekter. 

7.2 Bruksrett 

Partene skal under Prosjektperioden ha vederlagsfri bruksrett til Prosjektresultater som er n12Jdvendig for gjennomf0ring 

av Prosjektet. 

Et Prosjektresultat skal meddeles skriftlig til Partene innen 1 maned etter at det er identifisert. Bidragsyter gis en 
fortrinnsrett til a forhandle om inngaelse av lisensavtale om Kommersiell utnyttelse av et meddelt Prosjektresultat 
innenfor definerte anvendelseomrader. Fortrinnsretten ma ut0ves ved en skriftlig henvendelse til NTNU innen 3 maneder 
etter at Prosjektresultatet er meddelt Partene. En lisensavtale ma vaare ferdig forhandlet innen 6 maneder fra det 
tidspunkt Bidragsyter gir skriftlig melding om at fortrinnsretten 0nskes benyttet. Lisensavtalen skal inngas pa 
forretningsmessige vilkar, under hensyn til bade det kommersielle potensial som matte foreligge, og Partenes respektive 
bidrag til Prosjektet. 

Bidragsyters fortrinnsrett er gjeldende inntil 3 maneder etter Prosjektets slutt. 

NTNU kan i intet tilfelle gi avkall pa sin rett til a utnytte Prosjektresultatene til undervisnings- og forskningsformal. 

8 Offentliggj0ring av Prosjektresultater 

I henhold til Lov om universiteter og h0gskoler av 01 .04.05 er det ikke adgang til a avtale varig utsettelse av 

offentliggj0ring . 

1 En slik tilgang forutsetter at NTNU er villig, og har anledning til a gi en slik kommersiell tilgang til Prosjektbakgrunn. 

2 I en del tilfeller vii det kunne vrere urimelig av NTNU a kreve eierskapet ti! prosjektresultater som genereres i 
fellesskap med en ekstern samarbeidspart. Dersom samarbeidsparten ogsa bidrar med arbeidsinnsats og ikke bare med 
finansiering, b0r det vurderes om denne bestemmelsen skal erstattes med en sameie-bestemmelse. Dersom dette er 
0nskelig, kontakt NTNU sine juridiske radgivere for bistand til utforming av en sameie-bestemmelse. 
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NTNU skal gj0re Prosjektresultatene offentlig tilgjengelige , normalt gjennom offentliggj0ring i vitenskapelige tidsskrifter, 

pa faglige m0ter og konferanser, i populaervitenskapelige artikler og liknende. 

NTNU plikter i sin utadrettede informasjon om Prosjektet a nevne Bidragsyters medvirkning . 

Eventuelle 0nsker om en utsatt offentliggj0ring , hvor NTNU-ansatte helt eller delvis har bidratt, skal i hen hold til 

styrevedtak ved NTNU (S-sak 10/09) behandles av rektor ved NTNU . Rektor ved NTNU har anledning til a samtykke i en 

utsatt offentliggj0ring inntil 6 maneder, med opsjon pa ytterligere 6 maneder nar legitime hensyn tilsier det. Yttergrensen 

pa 12 maneder skal ikke benyttes sjablongmessig . Offenlliggj0ring skal i alle lilfelle skje sa raskl som mulig . 

Planlagt offentliggj0ring skal meldes til Bidragsyter innen 35 Arbeidsdager f0r planlagt innsendelsedato. 

Bidragsyler kan , innen 20 Arbeidsdager etter mottatt melding om planlagt offentliggj0ring, gi skriftlig melding til NTNU 

med foresp0rsel om utsatt offentliggj0ring . Denne meldingen ma beskrive hvordan Bidragsyter mener den planlagte 

offentliggj0ringen vii 0delegge eller redusere mulig kommersiell utvikling av Prosjektresultatet, eller hvorfor en utsettelse 

som an.model er n121dvendig for beskyttelse av lmmaterielle rettigheter, eller er i direkte konflikt med Bidragsyters 

kommersielle interesser. Meldingen ma ogsa konkretisere hvilke elementer i den planlagle offentliggj0ringen som 

Bidragsyter evenluelt 0nsker a endre. 

Prosjektleder skal sammen med Bidragsyter og aktuelle forfattere, innen 15 Arbeidsdager, fors0ke a finne akseptable 

justeringer i den planlagte offentliggj0ringen, alternativt foresp0rre NTNU om innlil 6 maneders ulsettelse fra mottatt 

melding fra Bidragsyter. 

NTNU skal behandle hver foresp0rsel om ulsatt offentliggj0ring sa raskl som mulig . 

I de tilfeller der NTNU godkjenner en utsatt offentliggj0ring , kan Bidragsyter inntil 30 Arbeidsdager f0r NTN Us godkjenle 

lidspunkl for ulsatt offentliggj0ring gi skriftlig melding til NTNU med foresp0rsel om ytterligere 6 maneders utsettelse. 

NTNU skal innen 10 Arbeidsdager behandle en slik foresp0rsel. 

9 Konfidensialitet 

En Part kan formidle konfidensiell informasjon Iii den andre Part enlen skriftlig eller pa annen mate, i varig form eller i 

elektronisk form. Alie Partene i denne avtalen aksepterer a beskytte slike opplysninger i hen hold til vilkarene i denne 

avtalens pkt. 9 og godtar at slik informasjon skal bli behandlel konfidensielt og at mottakeren av slik informasjon ikke vii 

kopiere, endre, modifisere eller spre slik informasjon uten skriftlig samtykke fra innehaveren av den konfidensielle 

informasjonen. 

Partene er for 0vrig enig om f121lgende med hensyn til konfidensiell informasjon mottatt fra en annen Part eller en annen 

Parts representant: 

a) a ikke gi konfidensiell informasjon Iii noen tredjepart annet enn denne parts direkl0rer, ledere , ansatte, representanter 

og agenter som jobber med Prosjektet, unnlatt nar Partene kan publisere forskningsresultater i samsvar med pkt. 8 

ovenfor; 

b) a unders0ke og bruke den konfidensielle informasjonen kun pa aktiviteter relatert Iii Prosjektet ; 

Partene skal informeres om eventuelle and re konfidensialitetsavtaler inngall f0r daloen for denne avlalen av en Part Iii 

en annen som har en innvirkning pa Prosjeklet. 

Ovennevnle forpliklelser skal ikke hindre offentliggj0ring nar: 
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(i) deter palagt ved lov, forutsatt at den Part som 0nsker a offentliggj0re konfidensiell informasjon , i den grad deter 

mulig , konsulterer den andre Part vedrnrende omfang og form for slik offentliggj0ring , 

(ii) informasjonen var pa tidspunktet for offentliggj0ring publisert eller pa annen mate generelt tilgjengelig for 

allmennheten , 

(iii) informasjonen allerede var i besittelse av den mottakende Part, eller 

(iv) informasjonen ble utviklet uavhengig av den mottakende Part. 

10 Force majeure 

lngen av Partene har misligholdt sine forpliktelser i henhold til Kontrakten dersom utf0relsen av pliktene er blitt utsatt 

eller forhindret pa grunn av Force majeure. Det anses som Force majeure hvis oppfyllelse av Kontrakten hindres eller 

forsinkes pa grunn av forhold som Partene ikke kunne ha regnet med da Kontrakten ble inngatt, eller ikke kunne ha 

unngatt med rimelige midler, slik som sykdom, oppsigelse og streik. Den Part som er bernrt av Force majeure, skal gi 

den annen Part skriftlig melding om eventuell forsinkelse som matte f01ge av dette, og har krav pa slik forlengelse av 

Kontrakten som etter omstendighetene anses rimelig . 

11 Endringer 

Bidragsyter skal til enhver tid ha rett til skriftlig a kreve at bidraget modifiseres eller forandres, safremt slike endringer 

Jigger innenfor rammen av bidraget som definert i Spesielle vilkar § 1. NTNU skal endre arbeidsprogram og budsjett 

tilsvarende, og Bidragsyter skal skriftlig godkjenne endringene. 

Andre endringer betinger skriftlig godkjennelse fra NTNU. 

Alie endringer som blir avtalt mellom partene etter oppstart av Prosjektet, skal nedfelles i en endringsprotokoll , jfr. 

Spesielle vilkar punkt 7 og vedlegg IV i Kontrakten . 

12 · Tvister 

Tvist som gjelder forstaelsen av Kontrakten eller forhold som springer ut av denne, skal innen rimelig tid s0kes l0st ved 

forhandlinger. 

Dersom dette ikke lykkes innen 1 - en - maned etter at forhandlinger er begjrert, skal tvisten avgj0res ved de ordinrere 

domstoler, med Trondheim tingrett som verneting. 

13 Lovvalg 

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

NTNU Kontraktsmal - Bilateral avtale Generelle kontraktsvilkar side 9 



VEDLEGG II : Beskrivelse av Prosjektbakgrunn 

NTNU: 

Bidragsyter(e): 

VEDLEGG Ill: Prosjektplan 

VEDLEGG IV: Endringsprotokoll 

Liste over eventuelle tilsluttede deltakere. 
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1. 

ERKUERING I FORBINDELSE MED DELTAKELSE I BIDRAGSFINANSIERT AKTIVITET 

DER NTNU ER KONTRAKTSPART 

Denne erklcering gjelder min framtidige deltakelse som NTNU-tilsatt i 
bidragsprosjektet: ..... .... .......... ......... .. ... .. .. .. ............. ... .. ... ....... ······ ···· ··· ········ ···· ····· ······· ······· · ··· 

················ ···· ··· ······ ······ ······· ······ ·· ······ ·· ·········· · .. ...... .... ...... ..... ..... .............. . 
...... .. .. .. ... ... .... .. .. ... ... ...... .. .. .. ..... .. : ............. .... ......... .. ... .. .. ... .. ...... ... . ... ...... ... .. ... .. .. ..... ....... ...... .... . 
···· ··············· ············· ······ ·· ············ · ..... . 

(fy/I inn prosjektets navn og eventue/le akronym), 
se definisjonene av hhv bidrag og oppdrag i de generelle kontraktsvilkar for bidrags- og oppdragsfinansiert 
aktivitet (BOA) ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) . 

2. Pa forannevnte bakgrunn erklcerer jeg : 

a) at jeg vii ivareta de krav til aktsomhet og taushetsplikt som er forutsatt i NTN Us kontrakt med 

Bidragsyter. Kravet til aktsomhet og taushetsplikten gjelder overfor alle, ogsa overfor selskaper jeg selv 

har eierandel eller styreverv i. Dette gjelder ogsa etter at jeg har avsluttet min deltakelse i dette 

Prosjektet. 

b) at jeg ikke vii delta i eller drive virksomhet i illojal konkurranse med NTNU som Kontraktspart. 

c) at jeg aksepterer at mine potensielle rettigheter til Prosjektresultater overf0res til NTNU som 

Kontraktspart. Dette innskrenker ikke min rett til publisering av resultatene i vitenskapelige tidsskrifter, 

faglige m0ter og konferanser, populcervitenskapelige artikler og liknende. 

3. Dette dokument skal anses som et tillegg til min arbeidsavtale med NTNU . 

For 0vrig gjelder vilkarene i min eksisterende ansettelsesavtale med universitetet fullt ut. 

Trondheim, -20XX 

(underskrift) 

(den tilsattes navn og tittel) 
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