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§  1 Prosjektbeskrivelse 
 Prosjektet er beskrevet i vedlegg 1. 

Ved UNIVERSITETET utføres prosjektet ved Insektavdelingen, NATURHISTORISK MUSEUM. 
 

§  2 Varighet og fremdrift 
Prosjektarbeidet skal påbegynnes omgående og avsluttes 1. juni 2022. 

 Prosjektet skal gjennomføres i henhold til prosjektbeskrivelsens fremdriftsplan, jfr. vedlegg 1. 
 

§  3 Prosjektledelse/medarbeidere, kontaktpersoner og arbeidsgiveransvar 
 Universitetets prosjektleder er overingeniør Cand. Scient. Lars Ove Hansen. 

 Som prosjektmedarbeidere tilsettes en tekniker. 

Av Universitetets personale vil M.Sc. Lars Ove Hansen bidra. 

Tor Øystein Olsen (NN), er den respektive bidragsyters kontaktpersoner overfor universitetet. 

Universitetets har arbeidsgiveransvaret for det personale som tilsettes i tilknytning til utførelsen av 
prosjektet. 
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§  4 Økonomi og betalingsbetingelser 
 Bidragsyter forplikter seg til å betale kr. 275 000 (inkl. MVA hvis prosjektet er MVA-pliktig) for 2021 med 

forbehold om at finansiering fra bidragsyter foreligger for 2021. 

Se for øvrig budsjett, jfr. vedlegg 2. Betalingen overføres etter forskuddsvis fakturering fra 
universitetsenheten, og må merkes med henvisning til oppgitt prosjektnummer i universitetsregnskapet. 

 Bidragsyter har rett til når som helst å foreta revisjon av Universitetets prosjektregnskap. Universitetet vil 
vederlagsfritt sørge for en rimelig assistanse i forbindelse med en slik revisjon. 

 

§  5 Resultater av prosjektet 
 Universitetets har rett til å publisere, annonsere eller på annen måte gjøre data eller resultater fra prosjektet 

kjent. 

 Alle resultater og data som fremkommer som en følge av Universitetets arbeid i henhold til denne kontrakt 
og som helt klart bygger på informasjon fra bidragsyter eller som er fremkommet gjennom faglig bistand 
fra oppdragsgiver, er bidragsyters eiendom. Øvrige resultater, data og innsamlet materiale er universitetets 
eiendom. 

 Dersom Universitetet i forbindelse med utførelsen av prosjektet får kjennskap til planer, forretningsforhold 
eller annen informasjon hos bidragsyter, skal slik informasjon behandles konfidensielt med mindre det 
foreligger skriftlig avtale om det motsatte. 

 Skriftlig materiale som er utlevert av bidragsyter i forbindelse med prosjektet, skal tilbakeleveres etter 
prosjektets avslutning, med mindre annet er avtalt. 

 

§  6 Eiendomsretten til utstyr 
 Alt utstyr/instrumenter / rekvisita m.v. som anskaffes i forbindelse med utførelsen av prosjektet, blir 

Universitetets eiendom uten vederlag, med mindre annet er avtalt. 

 Universitetet bærer ansvaret for driften og vedlikeholdet av utstyret, men vil ved vesentlige merutgifter 
utover det budsjetterte, kunne ta opp spørsmålet om en økonomisk kompensasjon fra bidragsyter. 

 

§  7 Undervisningsplikt 
 Vitenskapelig personale som er tilsatt for utførelsen av prosjektet, er pålagt samme undervisningsplikt som 

ordinært personale ved Universitetet. 

 

§  8 Forlengelse av prosjektperioden 
 Universitetet har rett til å kreve en rimelig forlengelse av den avtalte prosjektperioden, dersom det oppstår 

uforutsett fravær blant det involverte forskningspersonale. 

 

§  9 Stansing av prosjektet - Oppsigelse av kontrakten 
 Hver av partene har rett til å stanse prosjektet i tilfelle av mislighold fra den annen parts side. Slik stans 

skal varsles skriftlig. Bidragsyter kan stanse betalingen for prosjektarbeidet tidligst 30 dager etter at 
skriftlig varsel er gitt. 

 Partene kan ikke kreve erstatning for tap i forbindelse med en stans av prosjektet. 

 Ved vesentlig mislighold vil kontrakten kunne sies opp etter å ha vært stanset i 30 dager. En oppsigelse 
skal være skriftlig. 

 
§ 10 Endring av prosjektet 
 Partene kan etter forhandlinger gjøre endringer i prosjektet. 
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§ 1 1 Ansvar
Universitetet skal holde bidragsyter skadeslgzis for eventuell personskade og skade pfi utstyr eller eiendom i
forbindelse med Universitetets utfgzirelse av prosjektet.

§ 12 Engasjement av underoppdragstakere
Universitetet kan ikke sette bort arbeid i forbindelse med prosjektet uten skriftlig forhndsgodkjenning fra
bidragsyter.

§ 13 Tvister
Tvist som gjelder forstelsen av denne kontrakten, eller om forhold som utspringer av kontrakten, skal
sqikes l¢st ved forhandlinger.

Dersom enighet ikke oppnéis etter forhandlinger, skal Oslo tingrett vaare verneting for eventuelle
rettergangssklitt.

Denne kontrakt er utferdiget i 2 eksemplarer, slik at hver bidragsyter og Universitetet beholder hver sitt eksemplar

0310, 2021 Grua, "Z5,/,5’ 2021

for UNIVERSITETET i OSLO for Norsk Naturarv (bidragsyter)

1’,
Hugo de Boer Tor Qystein Olsen
Forskningssjef daglig leder


