
 

 

AVTALE OM KONSULENTOPPDRAG 
 

Mellom  

Innovasjon Norge, org. nr. 986 399 445   

og 

...................................................personnr. ..........................(heretter Oppdragstaker)  
 
er det i dag inngått følgende avtale:  
 
1. Oppdraget  
Innovasjon Norge engasjerer Oppdragstaker til å være konsulent i forbindelse med gjennomføring av 
rådgivende panel for våre finansieringsordninger. Oppdraget gjelder forberedelse til og deltakelse i 
rådgivende panel.  
 
Rådgivende panel skal gjennomgå og vurdere søknader/prosjekt og gi råd og innspill til Innovasjon 
Norge. Hvorvidt finansiering skal gis til søknadene/prosjektene, besluttes av Innovasjon Norge.  
 
Oppdraget gjelder …...............(fylle inn antall) søknad(er)/prosjekt.  
 
2. Godtgjørelse. Honorarskjema  
Forventet timebruk per søknad/prosjekt vil variere, men antas i utgangspunktet å utgjøre inntil 10 timer 
inkludert reisetid. På denne bakgrunn godtgjøres oppdraget slik og da uavhengig av Oppdragstakers 
faktiske timebruk:  

Godtgjørelse 
 

Oppdraget gjelder én søknad/prosjekt:  
Oppdraget godtgjøres med 4 500 kroner.  
 
Oppdraget gjelder to eller flere søknader/prosjekt:  
Oppdraget godtgjøres med totalt 6 750 kroner.   

 
Reisetid  
Dersom Oppdragstaker har reisetid for oppdraget som overstiger to timer tur/retur, godtgjøres slik 
reisetid i tillegg og da med 225 kroner per time.  
 
Reisekostnader 
I tillegg til ovennevnte godtgjørelser refunderes Oppdragstakers utlegg til opphold/overnatting og 
diett/måltider av rimelig omfang i forbindelse med oppdraget. Slike utlegg må dokumenteres.  
 
Oppdragstaker må benytte «Skjema for utbetaling av honorar ikke ansatte» og sende dette til 
Innovasjon Norge for utbetaling av godtgjørelsen. Oppdragstaker må benytte reiseregningsskjema og 
sende dette til Innovasjon Norge for refundering av reisekostnader. Dokumentasjon av utlegg må 
vedlegges. Personnummer må påføres skjemaene. 
 



 

 
3. Habilitet  
Oppdragstaker kan ikke påta seg oppdraget dersom han/hun må anses for å være inhabil, det vil si at 
han/hun eller nærstående har en fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse knyttet til 
oppdraget, eller det foreligger andre særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til 
Oppdragstakers upartiskhet, jf. lov om Innovasjon Norge § 25 som er inntatt nedenfor.  

Oppdragstaker må avklare eventuelle spørsmål om habilitet med Innovasjon Norge før Oppdragstaker 
påtar seg oppdraget.   

4. Taushetsplikt og taushetserklæring  
All informasjon og materiale som Oppdragstaker får tilgang til i forbindelse med  
oppdraget, er konfidensiell. Oppdragstaker må undertegne særskilt taushetserklæring, jf. vedlegg 1 til 
denne avtalen.   
 
5. Forholdet til Oppdragstakers arbeidsgiver 
Oppdragstaker plikter å avklare med sin arbeidsgiver at han/hun har rett til å påta seg dette oppdraget 
som privatperson. 
 
6.       Behandling av personopplysninger og eventuelle fremtidige oppdrag  
Innovasjon Norge oppbevarer Oppdragstakers kontaktinformasjon og informasjon om bransje- 
/fagkunnskap, blant annet for å kunne kontakte Oppdragstaker om fremtidige oppdrag. Oppdragstaker 
bes bidra til at nevnte informasjon er oppdatert. 
 
7. Mislighold  
Dersom Oppdragstaker misligholder denne avtalen vesentlig, kan Innovasjon Norge heve avtalen med 
øyeblikkelig virkning.  

  
8. Tvister  
Denne avtalen reguleres av norsk rett.  
 
Tvister i forbindelse med avtalen skal søkes løst ved forhandlinger. Dersom ikke forhandlingene fører 
frem kan saken bringes inn for domstolene. Partene vedtar Oslo tingrett som verneting.  
 
Denne avtalen er undertegnet i to – 2 – eksemplarer, ett til Innovasjon Norge og ett til Oppdragstaker.  
 
 
 

INNOVASJON NORGE  OPPDRAGSTAKER  

Sted og dato  Sted og dato 

Signatur  Signatur 

Navn i BLOKKBOKSTAVER           Navn i BLOKKBOKSTAVER 
  



 

VEDLEGG 1  

  

TAUSHETSERKLÆRING  

gjelder for oppdrag hos Innovasjon Norge i forbindelse med deltakelse i rådgivende panel for  

................................................................................................. 
(Søkerbedriftens navn) 

 

1. BEKREFTELSE  

Ved å signere dette dokumentet bekrefter jeg at jeg har lest bestemmelsene inntatt nedenfor (lov om 
Innovasjon Norge § 27 og straffeloven §§ 209 og 210) og forstår at:  

• min tjeneste eller arbeid for Innovasjon Norge krever ansvarsfølelse og lojalitet;  
• jeg på de vilkår som fremgår av lov om Innovasjon Norge § 27 har taushetsplikt om det jeg i 

forbindelse med tjenesten eller arbeidet får kjennskap til om andres forretningsmessige eller 
private forhold;  

• jeg plikter å behandle all informasjon på en betryggende og for uvedkommende utilgjengelig 
måte og forøvrig i samsvar med Innovasjon Norges til enhver tid gjeldende retningslinjer;  

• taushetsplikten også gjelder overfor ansatte i Innovasjon Norge som ikke har behov for 
opplysningene i sitt arbeid;  

• taushetsplikten også gjelder etter at jeg har avsluttet tjenesten eller arbeidet for Innovasjon 
Norge; og  

• brudd på taushetsplikten kan medføre straffeansvar, erstatningsansvar og/eller opphør av min 
tjeneste eller arbeid for Innovasjon Norge.  

 

 
2. SIGNATUR 

Sted og dato:    

Navn i BLOKKBOKSTAVER:    

Adresse:    

Fødselsdato (DD.MM.ÅÅÅÅ):    

Signatur:    

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOV OM INNOVASJON NORGE (LOV-2003-12-19-130) 

 § 27. Taushetsplikt  

Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for selskapet har taushetsplikt om det han eller hun i 
forbindelse med  

tjenesten eller arbeidet får kjennskap til om andres forretningsmessige eller private forhold med 
mindre han eller hun etter lov har plikt til å gi opplysningene.  

Taushetsplikten gjelder ikke meddelelser som hovedstyret eller noen som har fullmakt fra hovedstyret 
gir på vegne av selskapet til eierne.  

 Taushetsplikten er ikke til hinder for  

1. at opplysningene som ledd i selskapets behandling av enkeltsaker gjøres kjent for 
finansinstitusjoner og andre aktører undergitt lovbestemt taushetsplikt,   

2. at opplysningene brukes for å ivareta selskapets kreditorinteresser,   
3. at opplysningene meddeles selskapets offentlige oppdragsgivere og andre offentlige 

myndigheter, når dette er påkrevd for å ivareta disse organers plikt etter lov, forskrift eller 
instruks til å føre kontroll med selskapets offentlige midler,   

4. at opplysningene brukes for å anmelde eller gi opplysninger om lovbrudd til 
påtalemyndigheten eller vedkommende kontrollmyndighet når det finnes nødvendig av 
allmenne hensyn,   

5. at opplysningene brukes når ingen berettiget interesse tilsier at de holdes hemmelig, for 
eksempel når de er alminnelig kjent eller alminnelig tilgjengelig andre steder, eller   

6. at opplysningene brukes i utveksling av informasjon (samordning) som forutsatt i lov om 
Oppgaveregisteret.   

Når det finnes rimelig og ikke medfører uforholdsmessig ulempe for andre interesser, kan det 
bestemmes at opplysninger i det enkelte tilfelle kan eller skal gis til bruk for forskning uten hinder av 
taushetsplikt. Bestemmelsene i forvaltningsloven § 13 d andre og tredje ledd og § 13 e kommer til 
anvendelse så langt de passer.  

Taushetsplikten er heller ikke til hinder for at opplysninger kan utleveres til utenforstående etter 
skriftlig samtykke fra den opplysningene gjelder.  

Taushetsplikt etter denne bestemmelsen gjelder også for en eier, oppdragsgiver eller andre offentlige 
myndigheter som mottar opplysninger fra selskapet, og enhver som utfører tjeneste eller arbeid for 
disse.  



 

 STRAFFELOVEN (LOV-2005-05-20-28)  

§ 209. Brudd på taushetsplikt  

Med bot eller fengsel inntil 1 år straffes den som røper opplysning som han har taushetsplikt om i 
henhold til lovbestemmelse eller forskrift, eller utnytter en slik opplysning med forsett om å skaffe seg 
eller andre en uberettiget vinning.  

Første ledd gjelder tilsvarende ved brudd på taushetsplikt som følger av gyldig instruks for tjeneste 
eller arbeid for statlig eller kommunalt organ.  

For den som arbeider eller utfører tjeneste for et statlig eller kommunalt organ, rammer første og 
annet ledd også brudd på taushetsplikt etter at tjenesten eller arbeidet er avsluttet.  

Grovt uaktsom overtredelse straffes på samme måte.  

Medvirkning er ikke straffbar.  

§ 210. Grovt brudd på taushetsplikt  

Grovt brudd på taushetsplikt straffes med fengsel inntil 3 år.  

Ved avgjørelsen av om taushetsbruddet er grovt skal det særlig legges vekt på om gjerningspersonen 
har hatt forsett om uberettiget vinning og om handlingen har ført til tap eller fare for tap for noen. 

 

LOV OM INNOVASJON NORGE (LOV-2003-12-19-130) 

 § 25. Habilitet   

Den som er ansatt eller har tillitsverv i selskapet må ikke delta i behandling eller avgjørelser av 
spørsmål som har slik betydning for egen del eller nærstående at vedkommende må anses for å ha en 
fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken. 

Den som er ansatt eller har tillitsverv i selskapet må heller ikke ta del i behandling eller avgjørelser av 
noe spørsmål som har fremtredende økonomisk særinteresse for selskap, forening eller annen 
offentlig eller privat institusjon vedkommende er knyttet til. 

Likeså må den som er ansatt eller har tillitsverv i selskapet, ikke delta i behandling eller avgjørelse av 
spørsmål når det foreligger andre særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes 
upartiskhet. 

 

 

 


