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Immaterielle rettigheter (IPR) på TØI 
2017-12-04 
 
IPR er en forkortelse for Intellectual Property Rights, eller på norsk immaterielle rettigheter. 
Det refererer til beskyttelse av oppfinnelser, forfatter- og kunstnerarbeid, symboler, navn, 
logoer, design og andre innovasjoner. IPR inkluderer industrielle (registrerbare) rettigheter 
(patent, varemerke og design) og åndsverk, opphavsrett, domener, forretningshemmeligheter 
med mer. (Kilde Innovasjon Norge) 

Offentlighet og opphavsrett 

TØIs rapporter og resultater er som hovedregel offentlige. Det innebærer at både metode, 
datagrunnlag og resultater kan etterprøves og imøtegås. TØI ser åpenhet og offentlighet som 
en del av den kvalitetssikringen som kjennetegner forskning. TØI legger derfor alle ikke 
taushetsbelagte rapporter ut på Internett og gir oppdragsgivere uinnskrenket bruksrett til 
prosjektmaterialet. 

TØI krever imidlertid opphavsrett til eget materiale og kan vanskelig akseptere oppdrag der 
opphavsretten overføres. Opphavsretten er hjemlet i Åndsverkloven.  Den er forfatternes 
og instituttets forsikring om at materialet ikke blir forfalsket, forvrengt eller plagiert. 
Opphavsretten innebærer ingen begrensninger på bruken av materialet, så lenge en følger 
vanlige regler for kildehenvisning og sitering. 

 
 
Ifølge Arbeidsvilkår 2015 gjelder følgende før TØI og ansatte på TØI.  
 
§2 Tjenesteforhold  

Arbeidstakere plikter å utføre det arbeid som instituttet pålegger ham/henne og som naturlig 
faller inn under hans/hennes stilling. Resultater av arbeid som utføres for instituttet er 
instituttets eiendom. Når det gjelder patentbare oppfinnelser, viser vi til Patenterbare 
oppfinnelser.  
 
Arbeidstakeren kan ikke under sin ansettelse inneha noen annen stilling, eller for 
utenforstående utføre arbeid av noen betydning eller utføre forskningsoppdrag uten tillatelse 
fra instituttet. Arbeidstakeren kan heller ikke uten tillatelse fra instituttet være knyttet til 
mulige oppdragsgivere på en slik måte at det kan få innflytelse på behandlingen av instituttets 
oppgaver. 

§22 Utnytting av generell kunnskap og kompetanse  

Partene1 er enige om at TØIs hovedformål er å framskaffe kunnskap som skal være allment 
tilgjengelig. Instituttet forplikter seg til ikke å inngå avtaler som legger restriksjoner på 
senere utnytting av generell kunnskap og kompetanse som blir oppnådd i samband 
med prosjekt.  
 
Dersom resultater av forskningsprosjekt utført ved instituttet eller av instituttet for en 
oppdragsgiver ikke skal være offentlig tilgjengelig, skal dette være fastsatt skriftlig ved 
arbeidets start eller så tidlig som mulig under arbeidets gang. 

 

                                                 

1 Partene er fagforeningene og TØI og begrepet kommer då teksten er en kopi av særavtalene 



I:\Instituttet\A6. Property Rights\IPR på TØI.docx 2 

§26 Patenterbare oppfinnelser  

Med patenterbare oppfinnelser menes i det følgende oppfinnelser som er patenterbare i 
Norge.  

1. Patenterbare oppfinnelser som blir gjort av arbeidstakeren alene eller sammen med 
andre, og som 
- enten er et direkte resultat av en konkret formet oppgave 
- eller bygger på opplysninger som instituttet eller instituttets oppdragsgiver har gitt i 
forbindelse med den arbeidsoppgave som har ført til oppfinnelsen 
- eller er fremkommet under utførelse av de for stillingen naturlige arbeidsoppgaver,  
er arbeidstakeren forpliktet til å overdra til, eller stille til rådighet for instituttet eller 
den som instituttet måtte utpeke.  

2. Ved andre patenterbare oppfinnelser enn nevnt under pkt 1 har instituttet 
fortrinnsrett til å inngå avtale om helt eller delvis å overta retten til oppfinnelsen 
dersom oppfinnelsen faller innenfor instituttets virksomhetsområde. Den angitte 
tidsfrist i de etterfølgende punkter 5 og 6, settes i dette tilfelle til fire måneder.  

3. I den utstrekning instituttet eller oppdragsgiver ikke overtar rettigheter til 
oppfinnelsen, disponerer arbeidstakeren selv over denne.  

4. Arbeidstaker som gjør en oppfinnelse som omfattes av bestemmelsene foran skal, 
uten unødig opphold, gi instituttet skriftlig melding om dette med opplysning om 
hva oppfinnelsen består i.  

5. Dersom instituttet ønsker å overta rettigheter til oppfinnelsen, skal instituttet 
underrette arbeidstakeren skriftlig om dette så snart som mulig, og senest innen fem 
måneder etter mottakelse av melding ifølge pkt 4.  

6. Før fem måneder er gått fra det tidspunkt da instituttet mottar melding, må 
arbeidstakeren ikke uten skriftlig samtykke fra instituttet forføye over en oppfinnelse 
som faller inn under bestemmelsene eller foreta handlinger som forringer 
mulighetene for patentering, eller som muliggjør at uvedkommende kan utnytte 
oppfinnelsen. Arbeidstakeren kan dog, når han/hun har gitt den ovenfor omtalte 
melding, søke patent på å oppfinnelsen her i riket så lenge denne rett ikke er 
overført til instituttet eller til tredjemann etter instituttets bestemmelse. Instituttet 
skal varsles skriftlig før søknaden innleveres, og dersom instituttet forlanger det, skal 
innlevering av patentsøknad utsettes inntil 14 dager, slik at instituttet kan medvirke 
til patentsøknadens utforming. Dersom instituttet har gitt slik melding som nevnt i 
pkt 5, om at det ønsker å overta retten til oppfinnelsen, skal instituttet ha anledning 
til å trekke patentsøknaden tilbake før saken offentliggjøres.  

7. Arbeidstakeren er innforstått med at han/hun, når det gjelder oppfinnelser som 
instituttet eller instituttets oppdragsgiver ønsker å overta retten til, plikter å medvirke 
til at oppdragsgiverens interesser ivaretas i samsvar med disse bestemmelser og til at 
alle formaliteter i forbindelse med patentering, overdragelse av rettigheter og annet, 
blir ordnet snarest mulig.  

8. Søkes innen 12 måneder, etter at arbeidstakeren har fratrådt sin tjeneste, patent på 
en oppfinnelse som er nevnt i pkt 1 og som er gjort av ham/henne, anses 
oppfinnelsen som gjort mens tjenesten varte, med mindre arbeidstakeren kan 
sannsynliggjøre noe annet.  

9. Erverver instituttet rett til en oppfinnelse som en arbeidstaker har gjort, har 
arbeidstakeren, selv om annet måtte være avtalt før oppfinnelsen ble til, krav på 
rimelig godtgjøring med mindre verdien av den rett instituttet har overtatt ikke 
overstiger hva arbeidstakeren med rimelighet må kunne forutsettes å skulle yte til 
gjengjeld for den lønn og mulige andre goder som han/hun oppebærer i tjenesten.  
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10. Ved fastsettelsen av godtgjøringen skal det særlig tas hensyn til oppfinnelsens verdi, 
omfanget av den rett instituttet instituttet har overtatt, arbeidstakerens 
ansettelsesvilkår og den betydning ansettelsen for øvrig kan ha hatt for 
oppfinnelsens tilkomst.  

11. Fastsatt godtgjøring etter pkt. 8 kan på begjæring av hver av instituttet eller 
arbeidstakerorganisasjonene endres, selv om annet måtte være avtalt, når de forhold 
som har vært bestemmende har endret vesentlig. Det skal dog ikke i medhold av 
denne bestemmelse kunne kreves tilbake- levering av ytelser som arbeidstakeren har 
mottatt på grunnlag av tidligere fastsettelse av godtgjøring.  

12. Dersom oppfinnelsen har direkte sammenheng med et oppdrag som instituttet har 
mottatt utenfra, og hvis resultat instituttet er forpliktet til å overlate til 
oppdragsgiver, og denne overtar rett til oppfinnelsen, aksepterer arbeidstakeren at 
instituttet kan overdra sine rettigheter og forpliktelser, i henhold til pkt. 1 og 2.  

13. Tvist som gjelder forståelsen av de spørsmål som reguleres her skal, om instituttet 
og arbeidstakerorganisasjonen(ne) ikke blir enige om annen framgangsmåte, 
henvises til mekling etter reglene i § 12, § 13 og § 14 i "Lov om retten til 
oppfinnelser som er gjort av arbeidstakere".  


