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Bakgrunn
 Reglene gjelder for de oppfinnelser NMBU overtar i henhold til
arbeidstakeroppfinnelsesloven.
 Reglene gjelder også for øvrige arbeidsresultater som NMBU overtar retten til
næringsmessig utnyttelse av.
 Reglene gjelder for alle ansatte ved NMBU.
 Reglene gjelder også for studenter som frivillig velger å overdra rettigheter til NMBU.
Nettoinntekt
Forpliktelsen om utbetaling inntreffer først når den næringsmessige utnyttelsen av
oppfinnelsen gir nettoinntekter. Nettoinntekter defineres som: inntekter fratrukket direkte
utgifter. Inntekt av næringsmessig utnyttelse av oppfinnelser utløses vanligvis ved salg av
lisenser, salg av patenter, salg av aksjer eller ved aksjeutbytte.
Direkte utgifter til næringsmessig utnyttelse av et arbeidsresultat omfatter utgifter påløpt ved
NMBU, i et aksjeselskap som bygger på oppfinnelsen, eller hos andre samarbeidspartnere.
Nettoinntekten er de inntektene innovasjonen utløser, og som direkte knytter seg til utnyttelse
av rettighetene til innovasjonen fratrukket dokumenterte utgifter Innovasjonssenter CAMPUS
ÅS AS har i forbindelse med rettslig beskyttelse av innovasjonen, samt nødvendige kostnader i
forbindelse med kommersialisering av innovasjonen. Kostnader til vedlikehold og forsvar av
rettighetssikring av innovasjonen etter at innovasjonen er kommersialisert skal også trekkes fra
inntektene før fordeling av nettoinntekten. Dersom NMBU har dokumenterte utgifter knyttet til
rettslig beskyttelse av innovasjonen eller nødvendige kostnader i forbindelse med
kommersialisering av innovasjonen, skal disse løpende inkluderes i prosjektregnskapet og
refunderes før fordeling av innovasjonens nettoinntekt.
I tilfeller der arbeidstaker(ne) har fått rett til selv å utnytte oppfinnelsen eller arbeidsresultatet
med kommersiell verdi, skal det avtales mellom NMBU og arbeidstaker(ne) om hvordan
inntekter og utgifter skal beregnes og dokumenteres.
Fordeling av nettoinntekter når NMBU har overtatt rettighetene til næringsmessig utnyttelse fra idéhaver(ne)
Når NMBU overtar rettigheter til oppfinnelser eller aktuelle arbeidsresultater og påtar seg å
utnytte oppfinnelsen eller arbeidsresultatet næringsmessig, fordeles nettoinntekter som følger:
Nettoinntekt til fordeling
De første 100.000 kr.
Deretter

Idéhaver(e)
100 % ***
1/3

NMBU fakultet
0
1/3*

NMBU sentralt
0
1/3**

*) Fakultetet som idéhaver(ne) er tilknyttet tildeles normalt en definert del til fagmiljøet hvor
idéhaverne har sitt virke i form av forskningsbevilgninger via det laveste administrative nivå
(grunnenhet) over idéhaver. Av de første 10 millioner kr. i netto akkumulerte inntekter,
fordeles 25 % til en slik forskningsbevilgning. For inntekter ut over 10 millioner kr., fordeles 10
% til forskningsbevilgning, inntil en samlet sum på 50 millioner kr til grunnenheten. Aktuelt
fakultet eller grunnenhet tildeles en andel på 8 % til dekning av eget innovasjonsarbeid av de
første 10 millioner kr. netto akkumulerte inntekter. Inntekter over disse beløpsgrenser
forvaltes fritt av NMBU etter instruks fra styret.

**) Brukes til å støtte kommersialisering- og entreprenørskapsaktivitet ved NMBU. Midlene kan
også benyttes til aksjekjøp eller til fond for å stimulere kommersialisering ved NMBU. Midlene
forvaltes av Innovasjonssenter Campus Ås AS om ikke annet er avtalt.
***) Arbeidsgiveravgift for utbetaling til arbeidstaker(e) trekkes fra andelen til fakultetet. For
utbetalinger under kr. 100 000 trekkes arbeidsgiveravgift fra utbetalingen til idéhaver(e).
Prinsipper for inntektsfordeling knyttet til aksjer
Ved eventuell bedriftsetablering basert på teknologien i et kommersialiseringsprosjekt med
utspring fra arbeidsresultater ved NMBU forhandles prisen på teknologien i aksjer og avveies
mot annen investering i selskapet, NMBU sin innsats, eksterne innleide konsulenters innsats,
gründers innsats etter innmelding av ideen, osv. NMBU, eller den som gis fullmakt av NMBU
forhandler med idéhaverne på vegne av NMBU. Aksjefordelingen bestemmes av prising av de
ulike elementene i forhandlingene. Aksjene som er betaling for overføring av selve
ideen/teknologien skal fordeles etter samme prinsipp som kontanter i særskilt avtale for det
enkelte prosjekt. Idéhaver/den ansatte får aksjene transportert til seg direkte, mens
Innovasjonssenter Campus Ås AS forvalter NMBUs aksjer fram til exit, hvorpå grunnenhet får
utdelt sine inntekter.
Fordeling av nettoinntekter når NMBU har gitt rettighetene til næringsmessig utnyttelse
av oppfinnelser til idéhaver/oppfinner(ne)
Dersom det påløper inntekter på prosjekter hvor NMBU har rettigheter, men ikke har krevd rett
til oppfinnelsen overdratt til seg og/eller overfører utnyttelsesrettigheten tilbake til
idéhaver/oppfinner – og idéhaver/oppfinner utnytter oppfinnelsen ervervsmessig, tilfaller 15
% av netto inntekter NMBU eller Innovasjonssenter Campus Ås AS, så fremt ikke annet følger av
avtaler inngått av NMBU eller Innovasjonssenter Campus Ås AS.
Fordeling ved brudd på meldeplikt
Dersom idéhaver/ansatt forsømmer sin plikt til å gi melding om arbeidsresultat til NMBU, og i
stedet utnytter arbeidsresultatet selv eller gjennom andre, skal NMBU og Innovasjonssenter
Campus Ås AS til sammen ha rett til 2/3 av de nettoinntekter som direkte eller indirekte skapes
gjennom næringsmessig utnyttelse av arbeidsresultatet.

