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Konsortieavtale mellom deltakerinstitusjonene (Version: February 6, 2013)

1 Konsortieavtalen – formål, omfang og forholdet til kontrakten

1.1 Formål

Denne konsortieavtalen regulerer forholdet mellom konsortiedeltakerne i forskerskolen, hvor
vertsinstitusjonen p̊a konsortiets vegne har f̊att finansiell støtte fra Forskningsr̊adet for å gjen-
nomføre prosjektet. Konsortieavtalen regulerer organisering og gjennomføring av prosjektet
samt rettigheter og plikter mellom konsortiedeltakerne.

1.2 Rammer – konsortieavtalen med vedlegg

Rammene for forskerskolen, herunder betingelsene for støtte fra Forskningsr̊adet, denne støttens
omfang, ordningens mål, prosjektbeskrivelse, finansieringsplan og rapporteringskrav, fremg̊ar
av kontrakten mellom Forskningsr̊adet og vertsinstitusjonen med vedlegg.

– Vedlegg 1: Kontrakten mellom Forskningsr̊adet og vertsinstitusjonen med vedlegg.
– Vedlegg 2: Prosjektbeskrivelse: Søknad om forskerskole med vedlegg.

Ved eventuell motstrid mellom kontrakten med vedlegg og denne konsortieavtale, skal kontrak-
ten med vedlegg ha prioritet.

1.3 Partenes plikter

Hver av konsortiedeltakerne plikter å bidra til gjennomføring av prosjektet og oppfyllelse av
kontrakten med egne ressurser i samsvar med de oppgaver og forpliktelser som fremg̊ar av denne
konsortieavtale, prosjektbeskrivelsen og finansieringsplanen. Konsortiedeltakerne har i forhold
til hverandre et felles ansvar for gjennomføringen av prosjektet og for å n̊a de resultater som
fremg̊ar av prosjektbeskrivelsen.

1.4 Endringer i rammeavtalen etter den er inng̊att

Et enstemmig styre kan endre rammeavtalen med vedlegg. Endringen krever ikke samtykke av
doktorstudentenes representanter i styret.

2 Definisjoner

Dersom ikke en annen forst̊aelse klart fremg̊ar av sammenhengen, skal ord og uttrykk i denne
avtale ha det meningsinnhold som er angitt i følgende definisjoner:

– Arbeidsplan – Årlig plan for den faglige og finansielle gjennomføring av prosjektet, og
for konkretiseringen av konsortiedeltakernes forpliktelser.

– Brukerpartnere – Alle som bidrar og deltar i forskerskolen, og som ikke er deltaker i
konsortiet.

– Delprosjekt – Virksomhet som utgjør en del av den samlede aktivitet i henhold til
prosjektbeskrivelsen og finansieringsplanen.

– Finansieringsplan – Den økonomiske plan for gjennomføring av forskerskolen slik dette
er beskrevet i kontrakten med Forskningsr̊adet.

– Forskningsr̊adet – Norges forskningsr̊ad.

– Immaterielle rettigheter – Opphavsrettigheter, patent, mønster, bruksmønster, vare-
merker, s̊a langt slike rettigheter har vern etter norsk lovgivning, med eller uten reg-
istrering.

– Konsortieavtalen – Avtalen mellom konsortiedeltakerne som regulerer konsortiets ar-
beidsform og konsortiedeltakernes rettigheter og plikter.
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– Konsortiedeltaker – Vertsinstitusjonen og samarbeidende parter som i henhold til kon-
sortieavtalen bidrar med ressurser til prosjektet.

– Konsortiet – Sammenslutningen av vertsinstitusjonen og de samarbeidende konsor-
tiedeltakerne som har p̊atatt seg ansvaret for å bidra med ressurser til å gjennomføre
prosjektet.

– Kontrakten – Kontrakten mellom Forskningsr̊adet og vertsinstitusjonen om gjen-
nomføringen av prosjektet. Kontrakten best̊ar av et avtaledokument med vedlegg, herun-
der prosjektbeskrivelse og generelle kontraktsvilk̊ar.

– Prosjektbakgrunn – Materielle bidrag eller immaterielle rettigheter eller know how som
en konsortiedeltaker bringer inn i prosjektet.

– Prosjektbeskrivelse – Planen for gjennomføringen av prosjektet slik dette er beskrevet
i kontrakten med Forskningsr̊adet.

– Prosjektet – Den samlede aktivitet som kontrakten omfatter og som er dekket av pros-
jektbeskrivelsen og finansieringsplanen.

– Prosjektresultat – Alle resultater som er skapt eller oppn̊add i forbindelse med pros-
jektet uavhengig av om resultatene nyter opphavsrettslig eller annet vern.

– R̊adet – R̊adet (Academic Advisory Board) best̊ar av internasjonalt anerkjente fagper-
soner som gir innspill til styret og forskerskolens leder om forskerskolens utvikling.

– Styret – Styret best̊ar av en representant fra hver av konsortiedeltakerne pluss to repre-
sentanter for doktorstudentene.

– Vertsinstitusjon – Den forskningsinstitusjon som er ansvarlig for gjennomføring av pros-
jektet i henhold til kontrakten, og som er den konsortiedeltaker som representerer kon-
sortiet overfor Forskningsr̊adet. I denne avtalen er dette Høgskolen i Gjøvik.

3 Parter

3.1 Opprinnelige konsortiedeltakere

Denne avtalen er inng̊att mellom følgende parter (heretter kalt konsortiedeltakere):

– Høgskolen i Gjøvik (vertsinstitusjon)

– Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

– Universitetet i Bergen

– Universitetet i Oslo

– Universitetet i Tromsø

3.2 Representasjon og myndighet

Styret er konsortiets øverste organ, og kan treffe beslutninger og gjøre vedtak innenfor kon-
trakten med Forskningsr̊adet og rammeavtalen med vedlegg. Forskerskolens leder representerer
konsortiet utad og i den daglige driften.

Konsortiedeltakerne har ikke p̊a egen h̊and rett til å gjøre bindende avtaler, vedtak eller
beslutninger p̊a vegne av konsortiet, eller noen av de andre deltakerne, utenom det som følger
av kontrakten med Forskningsr̊adet eller rammeavtalen med vedlegg.

3.3 Formell kommunikasjon

Formell kommunikasjon mellom deltakerne, styret, r̊adet, Forskningsr̊adet og andre bidragsytere
skal gjøres tilgjengelig for alle konsortiedeltakerne. Formelle skriv fra forskerskolen skal være
undertegnet av lederen for Forskerskolen.

Vertsinstitusjonen har ansvar for adresseliste. Denne listen skal være offentlig tilgjengelig.
De enkelte deltakerne har ansvar for å melde fra om endringer til adresselisten.
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3.4 Nye konsortiedeltakere

Styret for konsortiet fatter vedtak om deltakelse av nye konsortiedeltakere, som etter slikt
vedtak vil ha rett til å være representert i styret. Slikt vedtak krever tilslutning fra samtlige
konsortiedeltakere og forutsetter at den nye konsortiedeltaker tiltrer konsortieavtalen, og at det
inng̊as egen avtale hvor den nye konsortiedeltakerens rettigheter og plikter defineres.

3.5 Fratreden av konsortiedeltakere

En konsortiedeltaker kan velge å avvikle sin deltakelse i konsortiet, og ved dette frasi seg sine
rettigheter og bli fritatt fra sine forpliktelser etter konsortieavtalen med minimum seks m̊aneders
varsel til styret.

Dersom en eller flere konsortiedeltakere trer ut av konsortiet med den følge at nødvendig
kompetanse bortfaller, må styret for konsortiet søke å sikre tilførsel av de nødvendige ressurser
som kreves for at virksomheten skal innfri målene for forskerskolen. Dersom det ikke er mulig
å erstatte bortfalt kompetanse i den grad som er nødvendig for å innfri kontrakten, skal styret
avvikle forskerskolen.

4 Konsortiedeltakerne, konsortiets styre og ledelse

4.1 Styret (Steering Committee)

Styret (Steering Committee) best̊ar av et medlem fra hver av konsortiedeltakerne. Konsor-
tiedeltakerne skal oppnevne personlig vara for sitt medlem i Styret.

Medlemmer som oppnevnes skal ha nødvendige fullmakter fra sin institusjon. Det for-
ventes at medlemmet har nødvendig erfaring og vitenskapelig kompetanse til å ta stilling til
de vurderinger og beslutninger som styret skal gjøre. Konsortiedeltakerne kan fritt bytte ut
styremedlemmer. Ved bytte av styremedlem m̊a forskerskolens leder f̊a beskjed s̊a snart som
mulig, og han bør sørge for at styret varsles innen rimelig tid.

Doktorstudentene i forskerskolen velger årlig to representanter som deltar med stemmerett i
styre. Studentenes representanter må være studenter tilknyttet forskerskolen og deres medlem-
skap opphører ved valg av ny representant og automatisk n̊ar de fullfører doktorgraden, forlater
sin gradsgivende institusjon eller ikke følger den avtalte progresjonen. Valget skal fortrinnsvis
være tilknyttet en Coins møteplass som f.eks. vinterskolen, sommerskolen eller stipendiatsem-
inaret.

Styret er konsortiets øverste organ, og har ansvar for viktige strategiske beslutninger og
disponering av ressurser, omdisponering av budsjettmidler, endringer av konsortieavtalen, ak-
sept av nye konsortiedeltakere og eventuelle problemer knyttet til oppsigelse av konsortieav-
talen. Styrets myndighetsutøvelse må være i samsvar med den kontrakten vertsinstitusjonen
har inng̊att med Forskningsr̊adet.

Styret skal sørge for at de intensjoner og planer som ligger til grunn for kontrakten om
prosjektet blir innfridd, og at den virksomhet som fremg̊ar av prosjektbeskrivelsen og finansier-
ingsplanen blir realisert innenfor vedtatte tidsrammer.

Styret møter minst to ganger pr. år og skal innkalles til møter med rimelig varsel, dvs. ikke
mindre enn to uker. Sammen med innkallingen skal det følge saksliste og nødvendige underlag
for behandling av sakene. Det er adgang til å innkalle til ekstraordinære møter p̊a kortere varsel
dersom dette er nødvendig.

Styret kan treffe beslutning n̊ar mer enn halvparten av medlemmene er til stede eller deltar
i styrebehandlingen. Styret fatter normalt sine vedtak ved enstemmighet blant de medlemmer
som er til stede eller deltar i styrebehandlingen. I løpende saker som ikke endrer den enkelte
konsortiedeltakers rettigheter under konsortieavtalen eller kontrakten, fatter styret sine vedtak
med alminnelig flertall. Flertallsbeslutninger m̊a ha støtte av vertsinstitusjonens representant.
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4.2 Leder for Forskerskolen

Leder for forskerskolen oppnevnes av Høgskolen i Gjøvik. Leder vil ha det daglige ansvaret for
forskerskolen.

Lederens ansvar er:

– Overordnet ansvar for forskerskolens aktiviteter.

– Være kontaktperson for Forskningsr̊adet innenfor det vitenskapelige omr̊adet.

– Følge med utviklingen av forskerskolen.

– Assistere arrangementsansvarlige med vitenskapelig koordinering og utvikling av forsker-
skolen.

– Følge med p̊a alle konflikter som kan oppst̊a ved forskerskolen og mellom konsortiedeltak-
erne. Gripe inn dersom partene i konflikten ikke klarer å finne en løsning p̊a egenh̊and.

Oppgavene er nærmere beskrevet i prosjektbeskrivelsen.

4.3 Rådet (Academic Advisory Board)

R̊adet (Academic Advisory Board) best̊ar av internasjonalt anerkjente fagpersoner som gir
innspill til styret og forskerskolens leder om forskerskolens utvikling. Medlemmene i r̊adet
oppnevnes av forskerskolens leder etter diskusjon i styret.

5 Mislighold

Dersom en konsortiedeltaker ikke utfører avtalt arbeid p̊a en tilfredsstillende måte, kan styret
beslutte at arbeidet helt eller delvis skal overføres til en annen konsortiedeltaker p̊a nærmere
angitte vilk̊ar. Slik overføring fritar ikke den aktuelle konsortiedeltaker for dennes øvrige for-
pliktelser. Den aktuelle konsortiedeltakeren har ikke stemmerett i beslutningen om mislighold
og overføring.

6 Lokalisering og personalansvar

Forskerskolens administrasjon er plassert hos vertsinstitusjonen, Høgskolen i Gjøvik. Vertsin-
stitusjonen har personalansvar for personell som inng̊ar i forskerskolens administrasjon. Kon-
sortiedeltakerne har ellers selvstendig personalansvar for det personell som stilles til r̊adighet
for forskerskolen.

7 Arbeidsplan, rapportering, betaling og kommunikasjon

7.1 Arbeidsplan

For å konkretisere og følge opp tiltakene i prosjektbeskrivelsen, skal det utarbeides en årlig
arbeidsplan som danner utgangspunkt for den faglige og finansielle gjennomføring av prosjektet,
og for konkretiseringen av konsortiedeltakernes forpliktelser. Arbeidsplanen vedtas av styret
for konsortiet. Den årlig reviderte arbeidsplanen danner ogs̊a utgangspunkt for rapportering
til Forskningsr̊adet.

7.2 Vertsinstitusjonens ansvar og konsortiedeltakernes medvirkning

Vertsinstitusjonen er ansvarlig for koordineringen av den faglige og økonomiske rapportering til
Forskningsr̊adet.

Den enkelte konsortiedeltaker er ansvarlig for at midler konsortiedeltakeren f̊ar overført fra
Forskningsr̊adet eller vertsinstitusjonen forvaltes i samsvar med kontrakten etter retningslinjer
fastsatt av styret. Det samme gjelder for utbetaling av midler som er forutsatt betalt til
konsortiedeltakerne.



{Coins} – Research School of Computer and Information Security (Version: February 6, 2013) 5

Konsortiedeltakerne skal uten opphold levere alle prosjektresultater, prosjektdokumenter,
regnskapsunderlag og annet som vertsinstitusjonen trenger for å ivareta sitt ansvar overfor
Forskningsr̊adet.

8 Rettigheter

Rettighetene til vitenskapelige resultater ved institusjonene som er tilknyttet konsortieavtalen,
bla. doktorstudentenes avhandlinger, undervisningsmateriale og annet vitenskapelig arbeid som
utarbeides ved den enkelte institusjon som leverer faglige bidrag til forskerskolen forvaltes ved
den enkelte institusjon etter de regler som gjelder for slikt. Den enkelte institusjon har ansvar
for å ivareta IPR/opphavsretter i samarbeid med de som har produsert resultatene. De har
ogs̊a ansvar for å avklare forholdet til tredjemanns rettigheter.

Konsortiet har opphavsrett og andre relevante materielle og immaterielle rettigheter til de
ikke vitenskapelige resultater som omfattes av konsortieavtalen, slik som rapporter og spesi-
fikasjoner knyttet til etablering og drift av forskerskolen.

9 Formidling

9.1 Forskerskolens resultater skal gjøres kjent

Forskerskolen har ansvar for å formidle resultatet av sine aktiviteter. Dette skal normalt gjøres
via forskerskolens nettsted.

9.2 Publisering av doktorgradsavhandlinger og annet vitenskapelig arbeid

Konsortiedeltakerne er selv ansvarlig for publisering av doktorgradsavhandlinger og viten-
skapelige resultater som utarbeides ved de respektive institusjonene. Det oppfordres imidlertid
til at avhandlinger og resultater gjøres tilgjengelig for allmennheten s̊a langt det er mulig.

10 Fortrolighet

10.1 Definisjon av fortrolighet

Forvaltningslovens regler om taushetsplikt og offentlighetslovens regler om innsyn danner ram-
mer for hva som skal defineres som fortrolige opplysninger. Innenfor disse rammene defineres
fortrolige opplysninger som fortrolige, dersom de er egnet til å skade en eller flere av konsor-
tiedeltakernes interesser dersom opplysningen ble kjent.

10.2 Konsortiedeltakernes plikter

Konsortiedeltakerne plikter å bevare taushet om fortrolige opplysninger. Fortrolige op-
plysninger skal ikke kunne utleveres til andre eller publiseres uten styrets forutg̊aende skriftlige
godkjenning.

11 Partenes ansvar for tap og skade

11.1 Konsortiedeltakernes ansvar for egne handlinger

Hver konsortiedeltaker er selv ansvarlig for tap eller skade som oppst̊ar som følge av konsor-
tiedeltakerens handlinger.

11.2 Meldeplikt

Hver konsortiedeltaker skal melde fra til styret og vertsinstitusjonen om ethvert krav om erstat-
ning eller lignende relatert til prosjektet eller delprosjekter som blir reist mot konsortiedeltak-
eren.
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12 Avtalens gyldighet, avvikling av konsortiet, fortolkning mm.

12.1 Ikrafttredelse

Avtalen trer i kraft ved undertegningen og løper i sin helhet frem til konsortiet er avviklet.
Etter avvikling av konsortiet har bestemmelsene i pkt. 7–11 fortsatt virkning mellom partene.

12.2 Avvikling

Konsortiet avvikles p̊a det tidspunkt forskerskolen ikke lenger er en del av ordningen “Nasjonale
forskerskoler” og ikke lenger mottar støtte fra Forskningsr̊adet i henhold til avtalen mellom
Forskningsr̊adet og vertsinstitusjonen, med mindre styret beslutter noe annet.

12.3 Tvisteløsning

Avtalen følger norsk rett. Tvister søkes løst gjennom forhandlinger eller frivillig mekling.
Dersom dette ikke lykkes innen én m̊aned etter at forhandlinger er begjært, kan tvisten bringes
inn for Gjøvik tingrett.

13 Signatur

Konsortiedeltakerne tiltrer avtalen ved å undertegne “Erklæring om tiltredelse”. Konsor-
tiedeltakerne tiltrer avtalen hver for seg.
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