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N O T A T 
 
Til: Styret 
Fra: Rektor 
 
Om: NTNUs egen politikk for forvaltning av intellektuell eiendom m.v.  
 
 
Tilråding: 
 
Styret slutter seg det fremlagte forslag til politikk for sikring og forvaltning av intellektuell eiendom 
(IP) ved NTNU, jf. vedlegg 1.  
 
Politikken trer i kraft umiddelbart. 
_________________________________________________________________________________ 
 
Bakgrunn 
Det vises til saksnotat og vedtak i S-sak 15/08 om felles nasjonale retningslinjer for forvaltning av 
intellektuell eiendom (IP) og prosess for utvikling av en egen NTNU-politikk på dette området. 
Rektoratet har etter overnevnte vedtak satt inn betydelige ressurser for å sikre at NTNUs egen IP-
politikk kunne ferdigstilles og fremlegges for universitetsstyret i henhold til plan. Det er rektoratets 
vurdering at det er godt samsvar mellom prinsippene som er nedfelt de nasjonale retningslinjene og 
det fremlagte forslag til IP-politikk for NTNU. 
 
I tråd med anbefalinger fra så vel dekanmøtet som fra IP-utvalget, har rektoratet i samarbeid med 
TTO gjennomført dialogmøter med samtlige fakulteter, inkludert Vitenskapsmuseet. Rektor mener å 
ha registrert at møtene ble godt mottatt, og at de i betydelig grad har bidratt til en bedre forståelse for 
IP-politikkens betydning for hele organisasjonen. Dialogmøtene har videre, i tillegg til å ha ført til 
konkrete innspill og merknader til IP-dokumentets formål og øvrige innhold, også bidratt til å etablere 
en felles intern forståelse av de utfordringer vårt universitet vil stå overfor i implementeringsfasen. 
 
Vurdering 
En klar og balansert institusjonell politikk for forvaltning av intellektuelle rettigheter (IP)  
vurderes som et helt nødvendig verktøy for å sikre og utnytte de resultater som skapes ved NTNU. 
 
Hovedmålet for NTNUs IP-politikk er følgelig todelt: den skal for det første bidra til å oppfylle 
universitetets lovfestede formål, styrke vår rolle som uavhengig kunnskapsforvalter og sikre de 
tilsattes akademiske frihet. Samtidig skal den bidra til at resultater skapt ved NTNU i størst mulig 
grad spres og utnyttes effektivt, til fordel for nærings- og samfunnsliv. Utgangspunktet for IP-
politikken er derfor at resultater som er skapt ved NTNU som hovedregel skal være universitetets 
eiendom, og at eksterne partnere primært tildeles bruksrett gjennom lisensiering. 
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Tilgjengelighet 
Det har vært lagt betydelig arbeid i  å gjøre dokumentet så lesbart og anvendelig som mulig. Samtidig 
har behovet for konsis og etablert begrepsbruk blitt tillagt stor vekt, ettersom IP fortsatt er et 
komplekst og vanskelig saksfelt som preges av iboende spenninger og interessemotsetninger. 
Rektor mener utvalget i det framlagte dokumentet har lyktes med å balansere de ulike hensyn og 
interesser som råder på IP-feltet på en god og konstruktiv måte. 
 
For å øke kunnskapene om og bedre tilgjengeligheten til IP-politikken, skal det etableres en egen 
webside for denne. Det er et mål at denne siden på sikt skal inneholde lenker til all sentral, intern 
dokumentasjon på IP-feltet. Førstesiden til vedlegg 1 (prosasiden) er identisk med den introduksjon 
en har tenkt å ha på websiden. Fra denne vil man via en lenke kunne hente fram resten av IP-
dokumentet. For at styret skal kunne se helheten, inneholder det framlagte vedlegg 1 begge 
elementer. Innholdet på websiden skal således reflektere NTNUs IP-politikk i vid forstand. 
 
Implementering og videre arbeid 
Det fremlagte forslaget til politikk for intellektuell eiendom ved NTNU har til hensikt å beskrive 
overordnede prinsipper og retningslinjer for politikkfeltet. Slikt sett representerer dagens 
saksframlegg kun grunnsteinen i et langt mer omfattende byggverk.  Dette vil spesielt gjelde 
utarbeidelse av og forhandling om bestemmelser om IP i NTNUs standard arbeidsavtaler, samt 
utarbeidelse og implementering av bestemmelser om håndtering av interessekonflikter. 
 
På bakgrunn av den nye IP-politikken vil dessuten kontraktsforvaltningsfunksjonen ved NTNU 
styrkes vesentlig, med særlig vekt på forhandling og forvaltning av bidrags- og oppdragskontrakter. I 
dette arbeidet vil konkrete erfaringer med eksisterende regime og innspill fra eksterne 
samarbeidsparter bli vektlagt.  
 
IP og forvaltning av IP er et felt i dynamisk utvikling, og NTNUs politikk på dette området vil først 
og fremst komme til uttrykk gjennom konkrete case og forhandlinger. Det vil derfor være avgjørende 
for en god implementering av politikken at dette forvaltningsområdet får den nødvendige 
oppmerksomhet fra ledelsen på alle nivå i organisasjonen. 
 
Også på nasjonalt og internasjonalt nivå er forvaltning av IP, ikke minst knyttet til utdannings- og 
forskningsinstitusjoner, et aktuelt politikkområde. NTNU har på denne bakgrunn vært en pådriver for 
å etablere nasjonale retningslinjer (jf. styresak 15/08). Rektoratet har videre anbefalt for KD og NHD 
at det opprettes et nasjonalt råd for intellektuell eiendom etter mønster av bl.a. Storbritannia og 
Irland, med representasjon fra alle viktige partsinteresser. 
 
Forvaltning av IP er et relativt nytt politikkområde for NTNU, og det er et dynamisk område i rask 
utvikling så vel nasjonalt som internasjonalt. Det må derfor forventes at implementering og 
videreutvikling av NTNUs IP-politikk vil måtte ta inn over seg både utviklingstrekk fra eksterne 
kilder og erfaringer fra den praktiske politikkutøvelsen internt. Rektor finner det derfor naturlig at 
politikken vurderes fortløpende, og at styret orienteres om utviklingen etter behov. 
 
 
 
 
Vedlegg: 1. ”Politikk for sikring og forvaltning av intellektuell eiendom m.v. ved NTNU” 
 


