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Forlengelse av gjeldende avtale med Kopinor 

Universitets- og høgskolerådet (UHR) og Kopinor er i forhandlinger om ny mønsteravtale om 
kopiering av opphavsrettslig beskyttet materiale ved universiteter og høyskoler som er 
tilsluttet Universitets- og høgskolerådet. Gjeldende avtale utløper 30. juni 2018, men partene 
har ikke kommet til enighet innen de frister som var satt for forhandlingene. Partene er 
imidlertid enige om å fortsette forhandlingene ut over de frister som var planlagt.  
 
På forhandlingsmøtet 8. juni 2018 ble partene enige om å utarbeide en protokoll for hvordan 
man ønsker å fortsette forhandlingene og konsekvensene av en slik framgangsmåte. Det ble 
undertegnet følgende protokoll 12. juni 2018: 
 
1 Partene har en felles intensjon om å komme fram til en ny mønsteravtale innen 

1. oktober 2018. Hvis ny avtale kommer på plass innen fristen, faktureres institusjonene 

etter ny avtale for høstsemesteret 2018 (1. juli – 31. desember).  

 

2 Dersom en institusjon ikke slutter seg til ny mønsteravtale, faktureres institusjonen etter 

gjeldende mønsteravtale for perioden 1. juli – 30. september, med KPI-justerte satser og 

etter oppdaterte tall for antall årsverk og heltidsekvivalenter, jf. gjeldende mønsteravtale 

§§ 23 og 24. 

 
3 Dersom partene ikke er kommet fram til ny mønsteravtale innen 1. oktober, vil partene 

forhandle videre med sikte på ny avtale med virkning fra 1. januar 2019, og institusjonene 

faktureres etter gjeldende mønsteravtale for høstsemesteret 2018 (1. juli – 31. 

desember), med KPI-justerte satser og etter oppdaterte tall for antall årsverk og 

heltidsekvivalenter, jf. gjeldende mønsteravtale §§ 23 og 24.  

 
4 UHR påtar seg å orientere UH-institusjonene om ovennevnte.  

 

5 Partene tar forbehold om godkjennelse fra partenes respektive styrer. 

 

6 Protokollen foreligger i to eksemplarer, ett til hver av partene.  

 
Generalsekretæren orienterte UHRs styre om forhandlingene og protokoll på deres møte 13. 
juni 2018. Styret godkjente forslaget fra UHRs forhandlingsutvalg om å fortsette 
forhandlinger slik det fremkommer i protokollen. 
 



 
 

Vi håper universitetene og høyskolene aksepterer denne forlengelsen av gjeldende avtale. 
UHR vil holde medlemmene orientert om utvikling og status i forhandlingene og håper å ha 
på plass en ny avtale innen 1. oktober 2018. 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
  
Alf Rasmussen Vidar Røeggen 
generalsekretær seniorrådgiver 

 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UHR  
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