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Konsortieavtale (samarbeidsavtale)
om opprettelse og drift av
Center for IP-based Service Innovation (CIPSI)
mellom
Universitetet i Stavanger og International Research Institute of
Stavanger
1. Bakgrunn og formål
Bakgrunn
Center for IP-based Service Innovation (CIPSI) er etablert av Universitetet i Stavanger (UiS) og
International Research Institute of Stavanger AS (IRIS) for å realisere et felles mål om å styrke
anvendt IKT-forskning. Det er også intensjonen å ha med Lyse Energi (LYSE) og IBM som
samarbeidspartnere. Senteret finansieres av eksterne prosjekter (både nasjonale og EU). I tillegg
kommer egenandeler fra statsfinansiering ihht. ordninger som til enhver tid er gjeldende på TN.
Det vil i tillegg bli søkt om strategisk finansiering fra Universitetsfondet og LYSE, basert på de
tverrfaglige satsingene, så som velferdsteknologi og smart-energi.
Senterets formål
Senteret er opprettet for å styrke og samordne anvendt IKT-forskning ved UiS og IRIS, sammen
med industrielle støttespillere som LYSE og IBM. Dette representerer en langsiktig satsing innen
flere tverrfaglige fagområder som betraktes som særs viktig for utviklingen av regionen og hvor
det foregår stor forskningsaktivitet nasjonalt og internasjonalt.
Senterets ambisjon er å bli et internasjonalt synlig og anerkjent forskningsmiljø og i løpet av en
periode på ti år å etablere seg på et faglig nivå tilsvarende de vitenskapelige kriteriene til Norges
forskningsråds sentre for fremragende forskning. Høy forskningskvalitet skal kombineres med å
søke løsninger på relevante problemstillinger for næringsliv og offentlig sektor og å formidle slik
innsikt til et relevant publikum, til nytte for verdiskaping og velferdsutvikling i regionen og
landet forøvrig.
Senteret skal være en initiativtaker til forskning i nær kontakt med næringsliv og offentlig sektor,
og i samarbeid med fagfeller ved andre akademiske institusjoner og forskningsinstitutter både
nasjonalt og internasjonalt. Senteret skal legget til rette for å utdanne forskere som kan bidra til å
etablere ny teknologisk virksomhet i regionen, samt å styrke den teknologiske forståelsen og
bidra til å skape positive holdninger til nyskaping i eksisterende virksomheter. Senteret vil
rekruttere og beholde flinke forskere til senteret og regionen.
Senteret har per i dag identifiseret tre sentrale områder for dets aktiviteter:

velferdsteknologi og e-Helse (et regional satsingsområde),

smart-utilities (f.eks. SmartGrid, smart-trafikk og automatisert energisparing),

integrerte operasjoner.
Innen velferdsteknologi og aldring, er ambisjonen å bli den motor/kraft regionen trenger innen
området, i tett tverrfaglig samarbeid med Institutt for helse, IRIS og andre regionale aktører som
kommunene, SUS, SAFER, LYSE, IBM og Lærdal Medical.
Om denne avtalen
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Konsortieavtalen regulerer organisering og drift av senteret samt rettigheter og plikter mellom
konsortiepartene.
Konsortiepartenes plikter
Hver av konsortiepartene er forpliktet til å bidra til realiseringen av senteret og oppfyllelse av
kontrakten med egne ressurser i samsvar med de oppgaver og forpliktelser som fremgår av denne
konsortieavtalen. Konsortiepartene har i forhold til hverandre et felles ansvar for utviklingen av
senteret.

2. Konsortiepartene - Styring
Konsortiepartene
Universitetet i Stavanger

Organisasjonsnummer 971 564 679

og
International Research Institute of Stavanger AS
Organisasjonsnummer 988 944 459
Styring og ledelse
CIPSI-senteret skal ha:


Styre med styreleder bestående av inntil fem medlemmer som representerer
konsortiepartene og eksterne medlemmer.



Senterleder

Styrets sammensetning
Styret ved CIPSI skal ha en representant for hver av konsortiepartene med personlige
vararepresentanter som har møterett. I tillegg kan styret ha inntil tre eksterne medlemmer.
Oppnevning av styremedlemmer skjer ved at hver konsortiepart utpeker sin representant og
vararepresentant. Eksterne styremedlemmer oppnevnes i samråd mellom konsortiepartene.
Styreleder utpekes av konsortiepartene i fellesskap.
Styrets mandat
Styret for senteret oppnevnes for to år om gangen og er dets øverste organ.
Styret har ansvar for å:






fastlegge overordnede retningslinjer for virksomheten innenfor rammen av gjeldende
lover, forskrifter og regler samt rammebetingelser og strategier utformet av
konsortiepartenes styrer
godkjenne strategier og planer for senteret
vedta budsjett og sørge for årlig regnskap og årsrapport til konsortiepartene
fastlegge intern organisering
ved behov komme med innspill til innstilling til vedkommende konsortiepart i forbindelse
med direkte tilsettinger knyttet til senteret.

Styret kan oppnevne et rådgivende fagpanel for senteret representert ved fremtredenen nasjonale/
internasjonale fagfolk.
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Når det gjelder egenandeler gitt fra statlig finansiering, inklusiv donasjoner og eventuelle
gaveforsterkningsmidler, delegeres budsjettdisponeringsmyndigheten fra Universitetsdirektøren,
via dekan, til senterets styre som kan delegere videre til senterleder.
Alle beslutninger i senterstyret treffes etter delegasjon fra og på vegne av konsortiepartene.
Styrets møter
Styreleder innkaller til møtene og leder dem. Det fastsettes en møteplan for hvert semester. I
tillegg kan styret innkalles til møte dersom ledelsen hos konsortiepartene ber om det.
Senterleder
Senterleder blir tilsatt av den konsortiepart som konsortiepartene blir enige om. For den første 5årsperioden utnevnes senterleder av UiS.
Senterleder rapporterer til styret for senteret i alle spørsmål, er sekretær for styret, forbereder
saker i samråd med styreleder og iverksetter styrets vedtak. Senterlederen har overordnet ansvar
og myndighet med hensyn til alle oppgaver som ikke eksplisitt er lagt til senterstyrets
myndighetsområde, og har generell fullmakt til å avgjøre enkeltsaker.
Nye samarbeidspartnere
Styret beslutter deltakelse av nye samarbeidspartnere som etter slikt vedtak kan bli representert i
styret. Slikt vedtak krever tilslutning fra flertall av konsortieparter, og forutsetter at en
samarbeidsavtale inngås hvor den nye samarbeidspartners eventuelle forpliktelser til å bidra med
kontantbidrag og/eller egen vederlagsfri FoU-innsats til aktiviteter i senteret fremgår. Bidragets
karakter og omfang skal fremgå av samarbeidsavtalen.
Nye konsortieparter
Styret beslutter deltakelse av nye konsortieparter som etter slikt vedtak vil ha rett til å være
representert i styret. Slikt vedtak krever tilslutning fra samtlige konsortieparter, og forutsetter at
den nye konsortieparten tiltrer konsortieavtalen og at det inngås egen avtale hvor den nye
konsortiepartens eventuelle forpliktelser til å bidra med kontantbidrag og/eller egen vederlagsfri
FoU-innsats til aktiviteter i senteret fremgår. Bidragets karakter og omfang skal fremgå av
avtalen.

3. Opprettelse og organisering av CIPSI-senteret
Opprettelse
CIPSI-senteret opprettes med virkning fra den …. desember, 2012.
Organisering av senteret
Medarbeidere som knyttes til senteret er ansatt hos en av konsortiepartene. Det lages egne avtaler
for hver enkelt ansatt hos konsortiepartene som bruker hele/deler av sin arbeidstid i senteret.
Avtalen signeres av den ansatte, en representant for konsortieparten og senterleder.
Personalansvaret for engasjert personale som tilknyttes senteret avtales i hvert enkelt tilfelle.
Den daglige driftsledelsen av senterets aktivitet legges til senterleder for ansatte som har sin
hovedaktivitet ved senteret. Spørsmålet om undervisningsforpliktelser avgjøres i den enkelte
avtale eller i den enkelte tilsetting når det dreier seg om nye medarbeidere som tilknyttes UiS.
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Ved UiS er Institutt for Data- og Elektroteknikk (IDE) ved det teknisk og naturvitenskapelige
fakultet (TN) vertsinstitutt for CIPSI-senteret.
Lokalisering
Senteret lokaliseres på Ullandhaug, fortrinnsvis ved UiS. Det er et mål at ansatte tilknyttet
senteret skal kunne sitte fysisk samlet og i nærheten av relevante fagmiljøer.

4. Budsjett, rapportering og betaling
Budsjettering og regnskapsføring
Igangsetting av senteret etter de vedtatte planer innebærer et ansvar for kostnader knyttet til drift
av forskningsprogram, infrastruktur, investeringer i innredning og utstyr, samt løpende kostnader
til lønninger og forbruksmateriell.
Det skal utarbeides et samlet budsjett for senteret. Totalbudsjettet skal synliggjøre egenandeler
som konsortiepartene bringer inn i senteret. Innenfor denne rammen har senterets styre
økonomisk handlefrihet og ansvar.
Senterets regnskapsføring skal følge gjeldende rutiner hos konsortiepartene.
Rapportering
Det skal utarbeides en årlig rapport som redegjør for senterets faglige resultater og finansieringsgrunnlag. Årsrapporten legges frem for konsortiepartenes styrer.
Ved bidrags- oppdragsfinansierte prosjekter (eksempelvis fra EU og Norges forskningsråd) er det
den konsortieparten som står som prosjekteier som er ansvarlig for koordineringen av den faglige
og økonomiske rapporteringen til bidragsyter/oppdragsgiver. Prosjekteier får uttelling for
prosjektet i det offentlige finansieringssystemet. Konsortiepartene skal uten opphold levere alle
prosjektresultater, rapporter, regnskapsunderlag og annet som prosjekteier trenger for å ivareta
sitt ansvar overfor bidragsyter/oppdragsgiver.
Prosjekteier er ansvarlig for at midler som utbetales fra Norges forskningsråd/EU forvaltes i
samsvar med kontrakten. Det samme gjelder for utbetaling av midler som er forutsatt betalt av
konsortiepartene selv.

5. Evaluering og terminering
Evaluering
Selve senterkonstruksjonen skal normalt ikke overstige en tidsramme på 10 år (5+5), men
konsortiepartene forplikter seg til å ivareta og videreutvikle den kompetanse som er bygd opp
innenfor senteret i dets virkeperiode uavhengig av fremtidig organisasjonsform.
Konsortiepartene skal evaluere senterets virksomhet etter 4 år og ta stilling til måloppnåelse og
videre aktivitet.
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Terminering
Dersom en av konsortiedeltagerne ønsker å terminere sitt engasjement ensidig skal dette varsles
øvrige konsortiedeltagere senest med 6 måneders frist. Parten som terminerer skal bidra forholdsmessig til avvikling av økonomiske forpliktelser senteret har utover termineringstidspunktet.
I forkant av en eventuell avvikling må konsortiepartene avklare videreføring av midlertidige
tilsettingsforhold og ansvar for løpende stipendiatstillinger. Likeledes må fordeling av eventuelle
fremtidige gevinster/underskudd som har oppstått ved senterets drift avtales sammen med
fordeling av senterets øvrige aktiva/passiva.

6. Eiendomsrett til prosjektresultater
Prosjektbakgrunn
Eiendomsretten til prosjektbakgrunnen (materielle bidrag eller immaterielle rettigheter eller
knowhow som en konsortiepart bringer inn i senteret) beholdes av den konsortiepart som brakte
dette inn.
Prosjektresultater
Hver konsortiepart får eiendomsrett til alle prosjektresultater som produseres i senteret med de
begrensninger som fremgår av punkt 7.

7. Prosjektresultater
Utnyttelse av prosjektresultater
Konsortiepartene har rett til fri utnyttelse av alle prosjektresultater i egen virksomhet, noe som
innbefatter det konsern deltakerne eventuelt er en del av. Herunder har konsortiepartene rett til
bruk av alle prosjektresultatene i undervisning og videre forskning.
Kommersialisering av prosjektresultater
Kommersialisering av prosjektresultater som stammer fra senterets aktiviteter og delprosjekter
skal skje etter de til enhver tid gjeldende regler og retningslinjer for slik utnyttelse ved UiS, IRIS
og IRIS-Forskningsinvest AS.
Utnyttelse av en annen konsortieparts prosjektbakgrunn
Selvstendig utnyttelse av en annen konsortieparts prosjektbakgrunn i egen virksomhet forutsetter
at det er inngått egen avtale om dette mellom partene.
I den utstrekning retten til utnyttelse av prosjektresultatene er avhengig av å benytte en annen
konsortieparts prosjektbakgrunn, har den som ønsker slik utnyttelse mulighet til det mot å betale
kompensasjon til rettighetshaveren.
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8. Publisering av prosjektresultater fra delprosjekter
Publisering
Publisering fra senteret skal følge de til enhver tid gjeldende regler hos konsortiepartene og
regler og normer for publisering i det vitenskapelige samfunn, kfr de forskningsetiske
retningslinjene fra de nasjonale forskningsetiske komiteene.
Rapportering av publikasjoner innen senterets forskningsprogram foretas på vanlig måte i forhold
til den enkelte medarbeiders formelle tilsettingsforhold. Tilknytning til senteret og konsortiepart
oppgis ved all ekstern publisering.
Rett og plikt til å publisere
Senteret skal aktivt søke publisering i vitenskapelige tidsskrifter, faglige møter og konferanser,
populærvitenskapelige artikler og lignende.
Senteret og konsortiepartene har rett til å publisere egne resultater fra delprosjekter med de
begrensninger som følger av denne avtalen.
Hver av konsortiepartene vil kunne rapportere resultatene av det arbeidet den enkelte parts
medarbeidere har produsert. Dette innebærer at konsortiepartene rapporterer sin andel av
publiseringen fra senteret og får uttelling for dette i det statlige finansieringssystemet.

9. Partenes ansvar for tap og skade
Hver konsortiepart er selv ansvarlig for tap eller skade som oppstår som følge av konsortieparts
handlinger.
Hver konsortiepart skal melde fra til senterleder om ethvert krav om erstatning eller lignende
relatert til prosjektet eller delprosjekter som blir reist mot konsortieparten.
Konsortiepartene er ikke ansvarlig for indirekte (avledet) tap eller skade han har påført annen
konsortiepart med mindre dette skyldes grov uaktsomhet eller forsett.

10.

Gyldighet og fortolkning m.m.

Avtalen trer i kraft ved undertegningen og løper i sin helhet frem til eventuell oppsigelse eller
avvikling av senteret.
Avtalen følger norsk rett. Tvister søkes løst gjennom forhandlinger eller frivillig mekling.
Dersom dette ikke lykkes innen én måned etter at forhandlinger er begjært, kan tvisten bringes
inn for Stavanger tingrett.

11.

Signatur

Denne avtalen er undertegnet i 2 eksemplarer. Hver av partene beholder ett eksemplar hver.
Stavanger, den … 2012
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John Branem Møst
Universitetsdirektør
Universitetet i Stavanger

Anna Aabø
Adm. direktør
IRIS
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