UNNTAK FRA LOV OG FORSKRIFT OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER FOR
AVTALER INNGÅTT MELLOM NIBIO OG NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING

Partene har inngått en oppsigelig samarbeidsavtale som omfatter forskning og forsøksvirksomhet
samt formidling, opplæring og informasjon rettet mot landbruksnæringa.
Det er lange tradisjoner for samarbeid mellom partene i form av feltforsøk. Til bruk innenfor dette
området er det utviklet felles retningslinjer som revideres hvert femte år.
Årlig utarbeides en Feltkatalog med oversikt over forsøkene som utføres.
Partene vil kontinuerlig ha behov for å inngå avtaler om utførelse av arbeid innenfor dette felt, enten
i form av samarbeid eller ved tildeling av oppgaver/tjenesteleveranser. For tjenesteleveransene vil
vekselvis NIBIO og NLR bære hovedansvaret for gjennomføring. Partene vil på ulike måte skaffe
finansiering for angjeldende oppgaver - typisk offentlig tildelte FoU midler og midler innbrakt ved
NLRs medlemsmasse. Prosjekter og oppgaver har det til felles at det ligger en forutsetning for bruk av
midlene, at det resulterer i samfunnsnyttig kunnskap som bringes ut til alle innen landbruksnæringa.
Det vil gjennomgående være slik at partene bidrar til gjennomføringen ved adskillig egeninnsats men
det vil også bli overført midler mellom partene etter omforente standardsatser.
For de tjenester som har et visst preg av tjenesteytelse fra NLR til NIBIO har en gjort vurdering av om
dette er anskaffelser som reguleres av lov og forskrift om offentlige anskaffelser. På bakgrunn av
ovennevnte har en kommet til at NIBIOs avtaler for NLRs bistand til gjennomføring av offentlig
finansierte forskningsprosjekter og bistand til verdiprøving/middelprøving (NIBIOs leveranser til
Mattilsynet), skal anses som kontrakt om forsknings- og utviklingstjeneste som er unntatt fra lov og
forskrift om offentlige anskaffelser etter forskriftens § 2- 5, idet en kan konstatere at kontraktene
gjelder planlegging og utførelse av forskning og utvikling der utbyttet ikke fullt ut tilfaller
oppdragsgiver til bruk i sin virksomhet men heller kommer allmennheten til nytte. Det er ikke slik at
oppdragsgiver selv betaler fullt ut for tjenestene, idet tjenesteyter bidrar til medfinansiering og/eller
midlene delvis hentes fra andre (offentlige) bidragsytere.
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