
NTNU S-sak 55/09 
Norges teknisk-naturvitenskapelige 
universitet 
29.09.2009 OI/KWB 
Arkiv: 2009/12802 
   
 
 
 
 

N O T A T 
 
Til: Styret 
Fra: Rektor 
Om: Utsatt offentliggjøring av forskningsresultater – utvidet fullmakt til Rektor 
 
 
 
Tilråding: 
 
Styret endrer vedtak i S-sak 10/09 som følger: 

 Styret delegerer til Rektor å samtykke i utsatt offentliggjøring av resultater fra forskning i 
inntil tolv måneder, med opsjon på ytterligere 6 måneder når legitime hensyn tilsier det. 

_________________________________________________________________________________ 
Bakgrunn 
 
Det vises til sak 10/09 om utsatt offentliggjøring av forskningsresultater. Forskeren har rett til å 
publisere sine resultater. Det også klart at Styret eller den Styret delegerer til, kan samtykke i 
utsettelse når legitime hensyn tilsier det. Slike hensyn kan være knyttet til ekstern samarbeids part 
behov for hemmelighold i en tidsbegrenset periode eller universitetets behov for å sikre intellektuell 
eiendom med tanke på videre forskning og at resultatene kan tas i bruk av nærings- og samfunnsliv. 
 
Både forskeren selv og oppdragsgiver kan be om utsettelse. Professor Fridtjof Bernt har kommentert 
den aktuelle lovparagrafen. I hans kommentarer er det gjennomgående at ledelsen ikke ensidig kan 
pålegge forskeren å utsette publiseringen og at en utsatt publisering bør basere seg på avtale mellom 
institusjon og den ansatte. Det forutsettes at slike avtaler inngås som ledd i arbeidet med inngåelse av 
kontrakter med eksterne parter.  
 
Styret valgte i S-sak 10/09 å kun gi Rektor fullmakt til å samtykke i utsatt offentliggjøring i inntil 
seks måneder. Erfaring viser at seks måneder er knapp tid. NTNU gjennomfører oppdrag for store 
konsern dels med sikte konkrete resultat. Å sikre disse gjennom patenter (patentbar IPR) vil gjerne ta 
minst 12 måneder.  
 
Vi trenger rutiner som er realistiske og praktisk håndterlige. Jeg ber derfor om utvidet fullmakt til å 
kunne innvilge inntil tolv måneders utsatt offentliggjøring, med opsjon om ytterligere seks måneder 
når legitime hensyn tilsier det.  
 
 
Vedlegg:  
S-Sak 10/09 med vedtak 
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