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SAMARBEIDSAVTALE
mellom
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
(heretter kalt NTNI.J)
org.nr. 974 767 880
og
NTNU SAMFUNNSFORSKNING AS
(i § 2 og senere kalt Selskapet)
org.nr. 986 243 836

§

i

BAKGRUNN
NTNU Samfunnsforskning AS er et aksjeselskap som i sin helhet eies av
Staten vINTNU.
NTNU Samfunnsforskning AS ble vedtatt opprettet av NTNUs styre i sak
S 03/84.
NTNU Samfunnsforskning AS sitt formål fremgår av selskapets til enhver tid
gjeldende vedtekter.
NTNU er et universitet med de oppgaver som fremgår av den til enhver tid
gjeldende universitets- og høyskolelov.
Etter Rundskriv F-035-02 “Reglement om forvaltning av eksternt finansiert
virksomhet ved universiteter og høyskoler og om disse institusjonenes
samarbeid med andre rettssubjekt”, fastsatt av Utdannings- og
forskningsdepartementet (UFD) den 20. desember 2002, skal det når
institusjonen (les: NTNU) inngår samarbeid med andre rettssubjekter inngås en
skriftlig samarbeidsavtale som regulerer samarbeidet mellom institusjonen og
rettssubjektet. Institusjonens styre inngår slik avtale.
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§2

AVTALENS FORMÅL
Denne avtalen skal legge rammen og trekke opp retningslinjer for det

fremtidige samarbeidet mellom NTNU og Selskapet.
Den skal videre regulere partenes gjensidige rettigheter og plikter.
Avtalen omfatter ikke NTNUs stilling og interesser som aksjonær i selskapet.
Selskapets styre skal ivareta en uavhengig kontrollfunksjon overfor ledelsen i
Selskapet på vegne av eier, jf Statens 10 prinsipper for god eierstyrilng.

§3

AVTALESTRUKTUR
Det kan inngås underliggende avtaler mellom partene som utfyller, men ikke
strider imot, bestemmelser i denne samarbeidsavtale.

§4

SAMARBEIDSOMRÅDER
Selskapet er NTNUs hovedredskap for innhenting og gjennomføring av
eksternt finansiert samfunnsvitenskapelig forskning.
Selskapet skal i samarbeid med NTNUs Fakultet for samfunnsvitenskap og
teknologiledelse ivareta en forskningsstrategisk funksjon innenfor fagområdet
og være en pådriver for eksternt finansiert forskning av høy kvalitet nasjonalt
og internasjonalt.
Samarbeidet mellom partene skal gjennomføres slik at NTNUs vitenskapelige
stab sikres faglig innflytelse på den del av Selskapets virksomhet hvor NTNUtilsatte deltar aktivt og som er relevant for NTNU som universitet, jf § 1.
Partene vil legge til rette for at deres ansatte kan delta i arbeidsoppgaver hos
hverandre, jf § 6.
Det faglige samarbeidet kan bestå i:
•
•
•
•
•
•
•

Deltagelse fra NTNU i forskningsprosjekter ved Selskapet, primært utført
gjennom bistillinger i Selskapet.
Deltagelse fra Selskapet i undervisning og veiledning ved NTNU, primært
utført gjennom bistillinger ved NTNU.
Deltakelse fra Selskapet i forskningsstrategiske oppgaver ved og på vegne av
NTNU.
Gjennomføring av felles forskningsprosjekter som avtales særskilt i hvert
prosjekt.
PhD-stipendiater ansatt ved NTNU kan tilknyttes Selskapet.
Selskapet kan bidra med supplerende undervisning på hovedfag-/dr.grads-nivå
for studenter ved NTNU.
Felles arrangementer i form av konferanser og seminarer.
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Tiltakene avtales fra sak til sak mht innhold, omfang, organisering og økonomi.

§5

ØKONOMI
Det skal ytes fullt vederlag for de tjenester som en av partene som følge av
samarbeidet måtte kjøpe av den andre.
Inngåelse av denne avtale utløser i seg selv intet krav om overføring av midler
mellom Partene.

§6

ARBEIDSFORHOLD
I den utstrekning ansatte ved NTNU skal utføre arbeide for Selskapet, skal det
skje i henhold til skriftlig avtale mellom Selskapet og NTNU.
Slikt arbeid kan utføres på flere måter:
a.

Den ansatte får permisjon fra sin stilling ved NTNU for å gå inn i
engasjement ved Selskapet for en nærmere avtalt tid og/eller knyttet til
et bestemt definert prosjekt. Selskapet blir arbeidsgiver i perioden
engasjementet pågår og oppretter en arbeidsavtale med den som
engasjeres i samsvar med arbeidsmiljølovens bestemmelser, jfr.
Alminnelige ansettelsesvilkår for ansatte i Selskapet.

b.

Den ansatte leies ut for kortere eller lengre tid til Selskapet for å arbeide
på et bestemt prosjekt eller fagområde. NTNU er fortsatt arbeidsgiver.
Selskapet skal dekke alle utgifter med arbeidsforholdet. øvrige vilkår i
utleieforholdet avtales mellom det aktuelle fakultet, Selskapet og den
ansatte.

c.

I tillegg kan ansatte i hovedstilling ved NTNU inneha bistilling i
selskapet. I de tilfelle NTNU-ansatte får tilbud om slik bistilling, skal
de generelle regler om adgangen til å inneha bistillinger i Staten følges,
jf pkt. 3.05.01 i Statens Personalhåndbok og Særavtale for vitenskapelig
personale inngått mellom UFD og organisasjonene.
På samme måte kan ansatte ved Selskapet inneha bistilling ved NTNU.

§7

STYREDELTAKELSE
NTNU v/Rektor oppnevner samtlige medlemmer i Selskapet sitt styre.
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§8

GJENSIDIG INFORMASJON
Partene erkjenner en forpliktelse til gjensidig informasjon og drøftelser om
spørsmål som anses å være av betydning for den annen part, jf § 1.
Kontaktperson ved NTNU:

Kontaktperson ved
NTNU Samfunnsforskning AS:

§9

Dekanus ved SVT-fakultetet,
p.t. Jan Morten Dyrstad.
Selskapets daglige leder/adm.dir.,
p.t. Bente Ama Ingebrigtsen.

ANDRE FORHOLD
Forutsatt at NTNUs innkjØps/rammeavtaler åpner for det, skal Selskapet
kunne nytte disse på linje med NTNU selv.

§ iO

VARIGHET
Avtalen gjelder fra underskrift og fram til 3 1.12.2007.
Partene skal i god tid før denne dato drøfte om avtalen skal forlenges i sin
nåværende form, revideres eller avsluttes.
Hver av partene kan i avtaleperioden kreve forhandlinger om endringer.
Alle endringer skal nedfelles i et eget Addendum og undertegnes av :partenes
lovlige representanter.

Denne samarbeidsavtale er utferdiget og signert i 2
partene beholder hvert sitt.

Trondheim,

to —likelydende eksemplarer, hvorav

/~ 2005
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