Hovedprinsipper for Forskningsrådets IPR-policy
Forskningsrådet har en viktig rolle i forvaltningen av immaterielle verdier fremkommet av
forskning finansiert av offentlige midler. FoU-prosjekter finansiert helt eller delvis av
Forskningsrådet skal ivareta samfunnets interesser. Resultatene skal i bred forstand komme
samfunnet til nytte, både gjennom oppbygging og formidling av ny kunnskap og gjennom
kommersiell utnyttelse i markedet.
Hovedstyret i Forskningsrådet har derfor sluttet seg til følgende hovedprinsipper for
Forskningsrådets rettighetspolitikk:
• Eierskapet til prosjektresultatene skal i prinsippet tilfalle den virksomhet, FoU-institusjon eller
bedrift som skaper resultatene.
• Resultater som frembringes i prosjektene og som kan ha forretningsmessig verdi skal, så vidt
mulig, beskyttes til fordel for rettighetshaver(ne).
• Resultatene som frembringes i prosjektene og som kan ha forretningsmessig verdi, skal
utnyttes innen rimelig tid i forhold til marked og utnyttelsesmuligheter. Dersom dette ikke
skjer, tilfaller resultatene forskningsinstitusjonen(e) i prosjektet.
• Det er også et hovedprinsipp at forskningsinstitusjonene skal få dekket sitt behov for utnyttelse
av forskningsresultater i prosjektet til undervisnings- og forskningsformål. Det samme gjelder
næringsmessig utnyttelse av prosjektresultater utenfor de øvrige konsortiedeltakeres næringsog virksomhetsområde.
Administrasjonen vil foreslå at følgende prinsipper legges til grunn for prosjektsamarbeid:
• Prinsippene for eierskap til resultatene i prosjektet skal avklares gjennom en konsortieavtale
som konsortiedeltakerne må inngå i forkant av kontraktsinngåelsen med Forskningsrådet.
Denne konsortieavtalen skal også inneholde bestemmelser om tilgang til og bruk av
bakgrunnskunnskap som partene bringer med seg inn i prosjektet.
• I sitt arbeid med å utføre prosjektet skal alle konsortiedeltakerne ha tilgang til resultatene som
fremkommer underveis og evt. bakgrunnskunnskap kostnadsfritt. Når det gjelder
bakgrunnskunnskap kan annet avtales i konsortieavtalen.
• For forretningsmessig utnyttelse skal alle konsortiedeltakerne ha tilgang til resultatene og
bakgrunnskunnskap kostnadsfritt eller til rimelige vilkår når de trenger det for å utnytte sine
egne prosjektresultater.
• Prosjektresultatene skal som hovedregel gjøres kjent så hurtig som mulig, med mindre det er
særlige grunner som taler imot. Særlige grunner er beskyttelse av immaterielle rettigheter,
risiko for plagiering, brudd på fortrolighetsforpliktelser, eller om offentliggjøring vil være
urimelig i forhold til konsortiedeltakernes interesser.

