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Universitetsstyret har i møte den 12. juni 2008 vedtatt følgende IP-politikk:  
 
Utkast – Side 1. NTNUs IP-politikk(skal inngås om intro-side på weben) 
 
 
Universitetets lovfestede samfunnsoppgaver er å forske, undervise og formidle, herunder 
bidra til innovasjon og verdiskaping. Samfunnets forventning er at forskningsresultatene i 
størst mulig grad spres til omverdenen og derigjennom bidrar til fornyelse av samfunnet og 
bærekraftig verdiskaping i næringslivet. I et moderne kunnskapssamfunn er innovasjon en 
forutsetning for utvikling, der intellektuell eiendom (IP) og tilhørende intellektuelle rettigheter 
(IPR) er sentrale innsatsfaktorer. Universitetene er rike kilder til IPR, i form av patenter, 
forskningsverktøy og kompetanse, og utgjør dermed et essensielt grunnlag for en bærekraftig 
utvikling.  
 
På denne bakgrunn ønsker NTNU både å øke bevisstheten om viktigheten av IPR internt og å 
utvikle en profesjonell håndtering av den IP som vår forskning skaper. Begge deler er helt 
nødvendige for å ivareta NTNUs frihet til å forske og for å fylle våre samfunnsoppgaver. 
 
I 2003 fikk universitetene gjennom flere lovendringer klare pålegg om å bidra sterkere til 
utvikling av norsk næringsliv ved å legge bedre til rette for kommersiell utnyttelse av 
forskningsresultatene. Samtidig fikk universitetene utvidete mulighet til å erverve rettigheter 
til den IP som universitetets ansatte skaper.  NTNUs grunnholdning er derfor å håndheve og 
forvalte eierskapet til all IP som frembringes ved universitetet med formål å sikre bredest 
mulig utnyttelse av de verdiene denne IP representerer. NTNU vil derfor primært tildele våre 
samarbeidspartnere og næringslivet forøvrig bruksrett til IP gjennom lisensiering. Et 
forskningsresultat kan ha mange anvendelser, og gjennom lisensiering vil NTNU legge tilrette 
for at de samme forskningsresultatene kan utnyttes til ulike anvendelser i flere bedrifter. Dette 
forutsetter at NTNU sikrer, håndhever og utøver eierskapet til IP på en profesjonell måte.  
 
NTNUs mål er at økt bevissthet og kunnskap om IPR skal bidra både til økt kvalitet på 
NTNUs IP og bredest mulig utnyttelse av den – til beste for det norske samfunnet.. Videre 
ønsker å NTNU å skape pålitelige og forutsigbare rammer for samarbeid med eksterne 
forsknings- og industripartnere, både for å sikre relevansen i vår faglige virksomhet og for å 
øke tilfanget av ekstern finansiering. Forutsetningen er da at våre samarbeidspartnere 
opplever at de får de rettigheter de trenger for kommersiell utnyttelse av NTNUs 
forskningsresultater i egen virksomhet, samt at sensitiv informasjon blir korrekt og 
profesjonelt håndtert av ansatte og studenter.  
 
Hovedmålsetningen med NTNUs IP-politikk er, gjennom eierskap til resultater som er skapt 
eller blitt til ved bruk av universitetets ressurser, å:   
 

 Sikre universitetets og forskernes akademiske frihet.  
 Skape større forutsigbarhet både eksternt og internt i NTNUs håndtering av IP og IPR.  
 Øke tilgjengeligheten og kvaliteten av NTNUs forskningsresultater, slik at disse i 

størst mulig grad utnyttes effektivt til fordel for nærings- og samfunnsliv.  
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POLITIKK FOR SIKRING OG FORVALTNING AV INTELLEKTUELL 
EIENDOM M.V. VED NORGES TEKNISK NATURVITENSKAPELIGE  
UNIVERSITET (NTNU) 
 
 
Hovedmål 

 
Politikken skal bidra til:  
 

• å oppfylle universitetets lovfestede formål, å styrke dets rolle som 
uavhengig kunnskapsforvalter og å sikre tilsattes akademiske frihet1 

  
• at virksomhetens resultater i størst mulig grad spres og                

                              utnyttes effektivt til fordel for nærings- og samfunnsliv 
 
Delmål 
 
 Politikken skal også bidra til at: 
 

• NTNU fremstår som en attraktiv virksomhet for forskere, undervisere og 
studenter fra andre institusjoner/virksomheter, så vel nasjonalt og 
internasjonalt 

• forskningsresultater og læringsmateriell skapt av tilsatte ved NTNU blir 
kreditert universitetet 

• de ideelle rettighetene til så vel NTNUs tilsatte som til dets registrerte 
studenter ivaretas og respekteres 

• universitetets enheter og tilsatte ikke forsettlig eller uaktsomt opptrer i strid 
med andres intellektuelle rettigheter 

• universitetets intellektuelle eiendom øker i omfang og kvalitet 
• NTNUs evne til å inngå forpliktende samarbeid om utvikling og utveksling 

av læringsressurser styrkes, så vel nasjonalt og internasjonalt  
• NTNU fremstår som en attraktiv og forutsigbar samarbeidspart for andre 

aktører i offentlig og privat sektor 
 

 
Eierskap som virkemiddel for måloppnåelse 

 
For å ivareta universitetets samfunnsansvar og for å sikre forannevnte hoved- og delmål  
skal resultater som er skapt eller blitt til ved NTNU eller som er frembrakt helt eller delvis  
ved bruk av universitetets ressurser som hovedregel være universitetets eiendom. 
 
I enkelttilfelle, for eksempel i forbindelse med gjennomføring av oppdragsfinansiert aktivitet,  
kan eiendomsretten til resultater overdras til tredjepart/oppdragsgiver, såfremt NTNU 
samtidig beholder sin rett til utnyttelse av resultatene til undervisnings– og forskningsformål. 
 

                                                 
1 Jf universitetsloven § 1-5(6), som trådte i kraft pr. 01 01 2008. 

Slettet: ¶
¶
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1 DEFINISJONER 
 
Følgende definisjoner gjelder i dette dokumentet; 
 

IP: 
 

Intellektuell eiendom (Intellectual Property)  
Immaterielle innsatsfaktorer og resultater av enhver art. 
 

IPR: Rettigheter til intellektuell eiendom (Intellectual Property 
Rights) 
Del av IP som kan beskyttes rettslig i enhver jurisdiksjon, 
med eller uten registrering. 

Tilsatt:  Person som har inngått arbeidsavtale med NTNU. 
 

Gjesteforsker:  
 
 

Person som etter avtale utfører forskning og/eller 
undervisning ved NTNU, uten å være tilsatt eller selvstendig 
oppdragstaker. 
 

Gjestestudent:  
 

Person som er registrert som student ved  
en samarbeidende utdanningsinstitusjon og som etter avtale 
tar del i forskning og/eller undervisning ved NTNU. 
 

Selvstendig oppdragstaker:  
 

Fysisk eller juridisk person som etter avtale  
utfører arbeid eller yter tjeneste til NTNU på kommersielle 
vilkår, uten å være tilsatt eller gjesteforsker. 

Tredjepart:  
 

Fysisk eller juridisk person som ikke er et subjekt for 
rettighetspolitikken 
 

Fysisk materiale:  
 

Ethvert produkt (organisk, uorganisk og biologisk materiale), 
herunder substanser, organismer og avlinger, samt 
materialer. 
 

Oppdragsfinansiert aktivitet:
  
 

Prosjekter NTNU utfører mot vederlag(betaling) 
fra ekstern(e) oppdragsgiver(e), med krav om 
leveranser(med motytelse) ved avtale/kontraktsinngåelse. 
 

Netto inntekt:  
 

Det beløp som gjenstår til fordeling etter fradrag for 
dokumenterte (og regnskapsførte?) utgifter til 
kommersialisering som NTNU v/TTO har hatt til ekstern(e) 
part(er). 
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3. POLITIKKENS GJENSTAND 
 
 3.1 IP generert ved NTNU, som kan være:  
 

• patenterbare oppfinnelser,  
• ikke-patenterbar teknologi, inkludert men ikke begrenset til: 
 ikke-patenterbare oppfinnelser/løsninger/prinsipper, knowhow,  

bedriftshemmeligheter, databaser, dataprogrammer, algoritmer, 
arbeidsresultater som kan danne grunnlag for varemerke– og 
designregistrering, faglitterære publikasjoner og annet forsknings– og 
undervisningsmateriale 

 
 3.2 Fysisk materiale som er anskaffet av NTNU til bruk i forskning eller utvikling 
  eller som er frembrakt helt eller delvis ved bruk av universitetets ressurser. 
 
 3.3 Deler av politikken er spesielt rettet mot sikring og forvaltning av resultater 
  som har et  potensial for næringsmessig utnytting, jf pkt. 5 og 7 nedenfor og 
  ”Veiledning for nyskaping”. 
 
 3.4 Det faktum at politikken har som gjenstand all IP generert ved NTNU  
  innebærer ikke at universitetet dermed kan eller vil gjøre gjeldende krav om 
  overtakelse av eiendomsrett til slik IP.  
 
 
4. POLITIKKENS SUBJEKTER 
 
 4.1 Politikken gjelder for tilsatte, selvstendige oppdragstakere,  
  registrerte studenter, gjesteforskere og gjestestudenter. 
 
 4.2 Særlig om IP skapt av studenter og gjestestudenter 
 
  Når ikke annet er avtalt, eier registerte studenter eller gjestestudenter selv den 
  IP de skaper som del av studier/studieopphold ved NTNU. 
 
  Avtaler som inngås mellom NTNU og registrerte studenter eller   
  gjestestudenter skal som minimum sikre universitetets rett til å bruke  
  generert IP til utdannings- og forskningsformål . 
 
  NTNU vil gjennom frivillig overdragelse kunne overta rettigheter til  
  næringsmessig utnyttelse av resultater dersom studenten(e) ber om det og 
  TTO etter en kommersiell vurdering av resultatene finner dette tjenlig.  
  
  Ved slik frivillig overdragelse av rettigheter til næringsmessig utnyttelse  
  reguleres rettighetsfordelingen gjennom egen avtale mellom vedkommende 
  student og NTNU ved TTO.   
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  I tilfelle der IP er generert av en eller flere studenter og en eller flere tilsatte i 
  fellesskap(sameie), vil NTNU under enhver omstendighet ha rett til å overta 
  de/n tilsattes andeler i sameiet, i samsvar med lovgivningen2 og eventuelle 
  inngåtte avtaler.  
 
  Studenter som også har status som tilsatt, f.eks. i prosjektstilling eller som 
  vitenskapelig assistent, behandles som andre tilsatte, for så vidt generert IP har  
  sammenheng med oppgaver som tilligger den aktuelle stillingen.  
 
 
5. AVGRENSNING MOT OG FORHOLDET TIL ANDRE 

POLITIKKOMRÅDER 
 
NTNU erkjenner behovet for å avgrense IP-politikken i forhold til andre politikkområder.  
IP-politikken vil ha virkninger utover sitt eget dekningsområde. Den vil derfor bli  
søkt løpende samordnet med andre viktige politikkområder; som inkluderer, men ikke er 
begrenset til: 
 
 5.1 Personalpolitikken 
 

IP-politikken skal vektlegges og delvis søkes implementert gjennom 
 personalpolitikken, blant annet i forbindelse med utarbeidelse og innføring av 
 nye standard tilsettingsavtaler.    

 
 5.2 Forskningspolitikken 
 

IP-politikken skal til en hver tid søke å ta opp i seg og reflektere alle viktige 
endringer i rammebetingelsene for forskning og undervisning; med særlig vekt  
på vilkår for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet , nasjonalt som 
internasjonalt.     
 

 5.3 Nyskaping  
 

NTNUs politikk for kommersialiserbar IP skal inkludere bestemmelser om 
fordeling av inntekter ved kommersialisering og skal bl.a. søkes implementert 
gjennom ”Veiledning for nyskaping ved NTNU”. Rektor vurderer løpende 
behovet for endringer i veiledningen og beslutter endringer i denne. 

 
 5.4 Internasjonalisering 

 
Samarbeidsavtaler med utenlandske institusjoner og virksomheter skal ivareta 
IP-politikkens hovedmål. Det skal vurderes fra sak til sak om slike avtaler 
(”Memorandum of Understanding” o.l.) bør inneholde særlige bestemmelser 
om IPR. Rektor eller den han gir fullmakt treffer beslutning om dette. 

 
 
 

                                                 
Jf arbeidstakeroppfinnelsesloven av 17. april 1970 nr. 21. 
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 5.5 Eksterne relasjoner 
 
  NTNU erkjenner at egen virksomhet i økende grad vil avhenge av 
  og basere seg på relasjoner til andre aktører i samfunns- og   
  næringsliv. IP-politikken skal være et viktig verktøy i universitetets arbeid 
  for å fremstå og fungere som en god og forutberegnlig samarbeidspart, 
  så vel i strategiske samarbeidsrelasjoner som i prosjektsamarbeid. 
 
 
 
6. SÆRLIG OM ROLLEFORDELINGEN MELLOM UNIVERSITETET OG 

DATTERSELSKAPET NTNU TECHNOLOGY TRANSFER AS (heretter 
benevnt TTO) 

 
TTO skal bidra til at NTNU når sine strategiske mål for nyskaping med vekt på 
innovasjon og kommersialisering3. Således vil TTO være faglig rådgiver og 
bidragsyter i videreutvikling av universitetets IP-politikk og medvirke til å 
implementere denne.  

 
TTO er videre NTNUs støtteapparat for kommersialisering av idéer og forsknings- 
resultater som NTNU etter norsk lov eller avtale har eiendomsrett til og konkret er gitt 
fullmakt til å forvalte.4. TTO skal på profesjonell måte vurdere det kommersielle  
grunnlag for alle idéer(prosjekt og arbeidsresultat) og oppfinnelser som meldes inn til  
TTO. 
 
Dersom TTO selv ikke finner kommersielt grunnlag for å starte et prosjekt eller føre 
et prosjekt videre basert på den tilsattes innmelding, skal den tilsatte selv tilbys  
mulighet til å kommersialisere på egenhånd innenfor de til enhver tid gjeldende  
retningslinjer ved NTNU, og i henhold til konkrete vilkår fastsatt av TTO basert  
på det enkelte prosjekts egenart. 

 
Overnevnte rollefordeling hviler på den grunnleggende forutsetning at TTO fortsetter 
som et heleid datterselskap av NTNU. 

 
 
7. MELDEPLIKT 
 
7.1 All IP og fysisk materiale som har et potensial for næringsmessig utnytting skal 
 meldes til universitetet v/TTO. 
 
7.2 I tilfelle der IP eller fysisk materiale ikke på reglementert måte er meldt til 
 universitetet v/TTO og IP/materialet deretter søkes kommersialisert uten TTOs 
 medvirkning, skal universitet ha rett til en andel av fremtidig nettoinntekt av det 
 kommersialiserte resultatet/materialet. 
 

                                                 
3 Jf samarbeidsavtale mellom NTNU og TTO datert 10.10. 2007,  dens pkt. 4  
4 Jf samarbeidsavtale mellom NTNU og TTO datert 10.10.2007, dens pkt. 9.1 
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8. EIERSKAP OG BRUKSRETTIGHETER   
 
 8.1 Hovedregel 
 
  For å kunne ivareta sine samfunnsoppgaver skal NTNU som hovedregel 
  eie all IP og fysisk materiale generert av tilsatte og selvstendige   
  oppdragstakere. 
 

Hovedregelen skal følges såfremt ikke annet følger av det nedenstående eller 
av lov eller avtale universitetet er bundet av. 
 
Universitetet kan i intet tilfelle gi varig avkall på sin rett til utnyttelse av IP  
til undervisnings- og forskningsformål. 
 

  IP-lisensavtaler bør inneholde bestemmelser om tredjeparts plikt til aktiv  
  utnyttelse av lisensen. 
 
 8.2 Unntak fra hovedregelen om institusjonelt eierskap  
  
  8.2.1 Faglitterære publikasjoner og andre åndsverk(eksklusive  
   dataprogrammer)  
 
  Et åndsverk skapes alltid av en eller flere fysiske     
  personer(opphavsmannen/ene). NTNUs eventuelle rettigheter til åndsverk5, 
  vil derfor alltid være avledet av opphavsmannens virke.  
   
  NTNU anerkjenner og vektlegger de vitenskapelig tilsattes sedvanerettslige 
  rett til å skape og formidle egne vitenskapelige publikasjoner. 
 
  NTNU vil på overnevnte grunnlag som hovedregel ikke kreve overført til seg
  rettigheter til kommersiell utnytting av kunstneriske og litterære verk i form av 
  musikk, bilder, faglitterære fremstillinger o.l.  
 
  Avtaler om hel eller delvis overdragelse av rettigheter til åndsverk  
  skal ivareta den tilsattes ideelle rettigheter (d.v.s. retten til å bli   
  navngitt som forfatter av verk/publikasjon og retten til å hindre at verket endres 
  eller gjøres tilgjengelig på en slik måte eller i en slik sammenheng at det er 
  krenkende for  opphavsmannens eller verkets anseelse eller egenart). 
 
 
  8.2.2 Open Source dataprogrammer 
 
  En tilsatt som har utviklet programvare gjennom sitt virke og som ønsker å
  offentliggjøre dette som ’Open Source’ står fritt til å gjøre dette, såfremt 
  avtaler universitetet har med tredjepart ikke er til hinder.  
   

                                                 
5 Se åndsverksloven av 12. mai 1961 nr. 2, § 1. 
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9. SAMEIDE RESULTATER 
 
 Der IP er generert på en måte som innebærer at den eies i sameie med andre, jf den  
 til enhver tid gjeldende sameielovgivning, skal det inngås en avtale mellom sameierne 
 som blamt annet regulerer hvor stor andel hver sameier har i sameiet og hvordan 
 sameiet skal forvaltes. Det kan også avtales at sameiet skal forvaltes av en av 
 sameierne på sameiets vegne, samt at sameiet skal kunne oppløses på bestemte vilkår. 

 
 
10. STANDARDAVTALER OG UTFYLLENDE RETNINGSLINJER  
 
 Rektor har ansvaret for at NTNU til enhver tid har egne, oppdaterte 
 maler for avtaler om utførelse av bidrags- eller oppdragsfinansiert aktivitet.   
 
 Malene skal inneholde bestemmelser om IP og IPR som samsvarer med de  
 |prinsipper og retningslinjer som er nedfelt i dette dokument.  
  
 Rektor eller den han gir fullmakt treffer beslutning om endringer i avtalemalene. 
  
  
11. EIERSKAP OG BRUKSRETTIGHETER TIL FYSISK MATERIALE  
 
Fysisk materiale som er et resultat av universitetets investering, herunder som er skapt  
eller frembrakt med universitetets ressurser eller på annen måte innsamlet eller blitt til ved  
virksomhet ved NTNU, er NTNUs eiendom, så langt dette ikke er eller vil komme i konflikt 
med tredjeparts rettigheter, for eksempel. pasienters rettigheter knyttet til blodprøver,  
vevsprøver m.v.  
 
Tilsatte ved NTNU skal kunne avgi fysisk materiale eid av universitetet til tredjepart på 
følgende betingelser:  
 
 i) noe skal være igjen på NTNU, dvs. man skal normalt ikke tømme kilden;  
 
 ii) mottaker skal ikke videreformidle materialet til andre uten etter NTNU 
 v/enhetsleders forutgående, skriftlige samtykke;  
 
 iii) materialet skal bare kunne gis bort til forskningsformål og ikke for kommersiell 
 anvendelse;  
  
 iv) det skal i alle tilfelle inngås en særskilt avtale (”Material Transfer 
 Agreement(MTA)” før avgivelse/utsendelse.  
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12. ÅPENHET OG PUBLISERING, KONFIDENSIALITET OG KARENS 
 
 
 12.1 NTNU vil bestrebe seg på å sikre samfunnet fri og åpen tilgang til  
  universitetets IP. 
 
 12.2 NTNU vil beskytte og ivareta de vitenskapelig tilsattes sedvanemessige og 
  lovmessige adgang til selv å avgjøre om, og på hvilken måte, et vitenskapelig 
  verk skal offentliggjøres. Det kan avtales en kortvarig utsettelse av publisering 
  for å gi anledning til rettighetssikring.  
 
 12.3 NTNU vil legge til rette for at faglitterære publikasjoner og andre   

  vitenskapelige verk skapt av universitetets tilsatte og dets registrerte studenter, 
  etter behørig forutgående rettighetsklarering og sikring av mulige   
  kommersialiserbare resultater, gjøres åpent tilgjengelig via internett i eget 
  elektronisk, institusjonelt arkiv.  

 
 12.4 NTNU anerkjenner og vil respektere tredjeparters legitime behov for  
   å sikre at konfidensielle opplysninger som universitetets tilsatte, registerte 

  studenter, selvstendige oppdragstakere, gjesteforskere eller gjestestudenter 
  måtte motta i forbindelse med bidrags- eller oppdragsfinansiert aktivitet  

   vil bli behandlet konfidensielt. Slike konfidensialitetsforpliktelser skal som 
  hovedregel reguleres uttømmende i avtale mellom NTNU og tredjepart. 

 
 12.5 Bare i ekstraordinære tilfelle vil NTNU akseptere at universitetets tilsatte 
   eller registrerte studenter blir underlagt karens etter anmodning fra tredjepart i 

  forbindelse med utførelse av oppdragsfinansiert aktivitet.  
   Avtalt karenstid skal under ingen omstendighet strekke seg ut over prosjektets 

  løpetid. 
 
 
13. INTERESSEKONFLIKTER OG ETIKK 
 
Både som produsent av ny IP og som forvaltningsorgan er NTNU avhengig av tillit, så vel i  
befolkningen generelt som hos bevilgende myndigheter og samarbeidspartnere i nærings- og  
samfunnsliv.  
 
Tillit bygges og vedlikeholdes ved at universitetets tilsatte og selvstendige oppdragstakere i  
alle relasjoner der de kan oppfattes å representere NTNU opptrer på en måte som ikke er  
egnet til å svekke tilliten til deres upartiskhet, herunder ikke kan oppfattes å prioritere egne  
interesser (som inkluderer, men ikke er begrenset til økonomiske interesser) fremfor  
universitetets interesser som arbeids/oppdragsgiver. 
 
NTNU tar sikte på at de til enhver tid gjeldende etiske retningslinjer samt annen relevant 
informasjon om forskningsetiske spørsmål skal finnes lett tilgjengelig for brukerne på en eget 
dedikert nettside under universitetets domene, for å øke bevisstheten om betydningen av 
etiske overveielser så vel hos de tilsatte som hos studentene. 
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14. ANDRE SÆRLIGE FORHOLD 
 
 14.1 IP skapt under utførelse av sidegjøremål 
 
  Dersom kommersialiserbar IP sannsynligvis vil oppstå som  
  følge av sidegjøremålet, plikter den tilsatte å si fra om dette i søknaden om å 
  få utføre sidegjøremålet. 
   
  NTNU kan gjøre en innvilgelse av søknaden betinget av en nærmere  
  regulering av eierskap og bruksrettigheter til slik IP. Dersom   
  sidegjøremålet forutsetter at det inngås en egen skriftlig avtale (typisk arbeids- 
  eller konsulentavtale) mellom den tilsatte og tredjepart, skal denne  
  avtalens bestemmelser om eierskap og bruksrettigheter til IP 
  forhåndgodkjennes av NTNU v/enhetsleder.     
 
 14.2 IP skapt under permisjon (inkludert forskningstermin) 
 
  Dersom kommersialiserbar IP sannsynligvis vil oppstå under   
  permisjonen/forskningsterminen, plikter den tilsatte å si fra om dette i  
  søknaden. 
 
  NTNU kan gjøre en innvilgelse av søknaden betinget av en nærmere  
  regulering av eierskap og bruksrettigheter til slik IP. Dersom   
  permisjonen/forskningsterminen innebærer at den tilsatte skal arbeide i utlandet 
  i mer enn en(1) måned, skal forannevnte regulering inntas som en del av  
  vedkommendes (tilleggs)arbeidsavtale.6. 
 
  Alle avtaler som inngås mellom NTNU og den tilsatte under dette punkt 
  skal være i samsvar med den til enhver tid gjeldende konkurranserett,  
  herunder ligge innenfor de rammer som reglene om statsstøtte setter. 
 
 
 14.3 IP skapt av tilsatte i II-stillinger7  
 
  Med mindre annet er særlig avtalt mellom NTNU og tredjepart, skal  
  kommersialiserbar IP som skapes av en tilsatt i II-stilling eies av NTNU.  
 
  Med mindre annet er særlig avtalt mellom NTNU og tredjepart, skal netto 
  inntekt fra kommersialisering av slik IP tilfalle hovedarbeidsgiver og  
  biarbeidsgiver med lik andel på hver. 
 
  IP skal meldes av den tilsatte til hovedarbeidsgiver. I de tilfeller der  
  universitetet ikke er hovedarbeidsgiver, skal kopi av meldingen skal sendes 
  TTO. 

                                                 
6  Jf arbeidsmiljøloven(AML) av 17. juni 2005 nr. 62, § 14-7 
7 Som II-stillinger regner samtlige stillinger som er hjemlet i tjenestemannslovforskriften av 11. november 1983, 
§ 5 b ”Særregler for visse typer bistillinger” 
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  Med mindre annet er særskilt avtalt mellom NTNU og tredjepart, skal NTNU 
  ha rett til næringsmessig utnyttelse av IP generert av den tilsatte i II-stilling 
  utenfor hovedarbeidsgivers nærings– og virksomhetsområde.  


