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Konsortieavtal för SITES 2018-2022

KONSORTIEAVTAL
avseende
samverkan kring utveckling, drift och förvaltning av
Nationell infrastruktur för terrester och limnisk fältforskning
(Swedish Infrastructure for Ecosystem Science, SITES)
Detta avtal har träffats mellan
(1) Sveriges lantbruksuniversitet, SLU (org. nr. 202100-2817), Box 7070, 750 07 Uppsala (”SLU”);
(2) Göteborgs universitet (org. nr. 02100-3153), Box 100, 405 30 Göteborg (”GU”);
(3) Stockholms universitet (org. nr. 202100-3062), 106 91 Stockholm, (”SU”)
(4) Uppsala universitet (org. nr. 202100-2932), Box 256, 751 05 Uppsala (”UU”);
och
(5) Polarforskningssekretariatet, (org. nr. 202100-4060), Box 50003, 104 05 Stockholm (”Polar”)

Part 1 – Part 5 benämns nedan var för sig ”Part” eller gemensamt ”Parterna”.

1.

BAKGRUND OCH FÖRUTSÄTTNINGAR

1.1.

Vetenskapsrådet har beslutat om fortsatt finansiering till utveckling och drift av den
forskningsinfrastruktur som Parterna under detta avtal ska ansvara för (nedan kallad
Forskningsinfrastrukturen). Villkoren för bidraget anges i Vetenskapsrådets Särskilda villkor för
bidrag till infrastruktur av nationellt intresse avseende SITES, nedan kallat Bidragsvillkoren
(Bilaga 1), samt i Generella villkor för bidrag till forskning eller forskningsstödjande verksamhet
från Vetenskapsrådet, vilka anger ramarna för detta avtal. Detta avtal träffas mellan de Parter
som ansvarar för SITES. Vetenskapsrådet, i egenskap av finansiär, är inte part i avtalet.

1.2.

Parterna enas härmed om att på de villkor som anges i detta avtal samverka kring fortsatt
utveckling, drift och förvaltning av SITES.

1.3.

Detta konsortieavtal omfattar perioden 2018-01-01 – 2022-12-31.

2.

DEFINITIONER
I detta avtal ska nedanstående uttryck ha den innebörd som här anges. Ytterligare definitioner
återfinns i förekommande fall på andra ställen i avtalet.
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2.1.

Med ”Bakgrundsinformation” avses information som Part innehar eller disponerar med
Ensamrätt och som har utvecklats eller förvärvats innan detta avtal träffades eller som senare
utvecklas eller förvärvas utanför den samverkan som sker enligt detta avtal.

2.2.

Med ”Bidragsvillkoren” avses Vetenskapsrådets ”Särskilda villkor för bidrag till infrastruktur
av nationellt intresse avseende SITES” (se Bilaga 1).

2.3.

Med ”Ensamrätt” avses rätt att med stöd i lag eller annan författning förbjuda annan att
exploatera eller röja Immateriella Rättigheter eller Konfidentiell Information.

2.4.

Med ”Immateriella Rättigheter” avses upphovsrätt jämte närstående rättigheter, rätt till
kretsmönster, rätt till formgivning, rätt till varu- och näringskännetecken, rätt till patent och
växtförädlarrätt.

2.5.

Med ”Konfidentiell Information” avses sådan information som hos Part som är en svensk
myndighet (eller hos Part som i sekretesshänseende jämställs med sådan myndighet) omfattas av
sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslag (2009:400).

2.6.

Med ”Naturainsats” avses andra förmögenhetsobjekt än pengar som en Part under detta avtals
giltighetstid bidrar med för att utveckla, driva och förvalta Forskningsinfrastrukturen i enlighet
med Vetenskapsrådets intentioner. Naturainsatser ska vara tydligt knutna till verksamheten och
ska godkännas av Styrgruppen. De kan fullgöras t.ex. genom att Part bidrar med lösa saker i
form av förbrukningsartiklar, utrustning eller maskiner eller genom att Parts anställda eller andra
medhjälpare fullgör arbetsprestationer.

2.7.

Med ”Station” avses den plats (forskningsstation) vid vilken verksamhet som ingår i SITES
bedrivs och där resurser kan tillhandahållas för eller utnyttjas av forskare.

2.8.

Med ”Samverkansresultat” avses information som genereras genom Parternas deltagande i
SITES enligt detta avtal (t.ex. data, metoder, gemensamma experimentsystem) för SITES
verksamhet.

2.9.

Med ”Strategisk Plan” avses en långsiktig plan för Parternas samverkan som fastställs av
Styrgruppen. Den Strategiska Planen ska ligga till grund för den övergripande planeringen av
Parternas samtliga åtaganden med avseende på utveckling, drift och förvaltning av
Forskningsinfrastrukturen.

2.10.

Med ”Styrdokumenten” avses den Strategiska Planen och Verksamhetsplanen liksom
eventuella andra dokument av liknande karaktär som Styrgruppen finner anledning att upprätta
med avseende på Parternas samverkan, samt Vetenskapsrådets skrivelse till parterna den 7 mars
2013 (VR dnr 811-2010-7240).

2.11.

Med ”Styrgruppen” avses det beslutsorgan vars sammansättning, behörighet/befogenhet och
arbetsuppgifter regleras i punkt 5.2.

2.12.

Med ”Verksamhetsplan” avses en årlig plan för Parternas samverkan som fastställs av
Styrgruppen. I Verksamhetsplanen – som ska omfatta ett helt verksamhetsår – ska Parternas
samtliga åtaganden och samverkan beskrivas på ett mer konkret plan än vad som är fallet med
den Strategiska Planen.
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2.13.

Med ”Värduniversitet” avses Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Värduniversitetet intar en för
Parternas samverkan central roll såsom varande huvudsakligen ansvarig för verksamheten.

2.14.

Med ”Ägardirektiv” avses det styrdokument som upprättas av Parterna gällande Styrgruppens
uppdrag.

3.

VÄRDUNIVERSITET OCH STATIONER
Parternas samverkansskyldighet

3.1.

Syftet med samarbetet är att fortsatt driva och utveckla SITES som en nationell infrastruktur,
som tillgodoser svenska forskares behov av infrastruktur för terrester och limnisk fältforskning i
enlighet med Vetenskapsrådets intentioner (Bilaga 1).

3.2.

Den verksamhet som Parterna bedriver under detta avtal bedrivs vid Stationerna, som är
belägna på olika platser i landet. Parterna ska främja SITES som helhet och de åtar sig därför att
alltid hålla varandra underrättade om den verksamhet som de själva bedriver och vilken avser
samverkan under detta avtal (inbegripet en skyldighet att hålla varandra underrättade om allt
Samverkansresultat som Part genererar).

3.3.

Parterna förbinder sig att medverka till att SITES fortsätter att utvecklas till en nationell resurs
genom att stödja externa forskares nyttjande av Stationerna. Forskningsdata och mjukvara som
tas fram vid infrastrukturen samt prover som samlas in vid infrastrukturen ska i enlighet med
Vetenskapsrådets särskilda villkor göras öppet tillgängliga så snart det är möjligt. Styrgruppen
beslutar om riktlinjer för ett sådant tillgängliggörande.
Värduniversitetet

3.4.

Värduniversitetet åtar sig att ombesörja förvaltningen av den verksamhet som Parterna ska
bedriva under detta avtal, i den mån förvaltningen inte ankommer på Styrgruppen.
Värduniversitetet ska härvid iaktta de instruktioner som Styrgruppen utfärdar.

3.5.

Värduniversitetet ska tillse att den verksamhet som bedrivs vid Värduniversitetet och som avser
Parternas samverkan under detta avtal bedrivs som en separat enhet och att alla intäkter, utgifter
och kostnader härvid särredovisas. Det åligger Värduniversitetet att tillse att all egendom som
förvärvas – antingen det sker genom kontantinsatser som Värduniversitetet själv bidrar med
eller med hjälp av medel som har tillskjutits av Vetenskapsrådet (eller annan bidragsgivare) – kan
identifieras som omfattad av Parternas samverkan under detta avtal.

3.6.

Medel som tillförs verksamheten från VR eller annan finansiär kan, beroende på vad
Styrgruppen beslutar eller enligt vad som följer av Styrdokumenten, komma att få disponeras av
viss eller vissa Parter (i vilket fall Värduniversitetet ska utbetala medlen till berörd Part) eller av
Värduniversitetet för egen del eller av Värduniversitetet för Parternas gemensamma begagnande.
Stationer

3.7.

Varje Part som ansvarar för en Station åtar sig att sköta den del av verksamheten som är
hänförlig till den aktuella Stationen; allt i enlighet med de instruktioner som Styrgruppen
meddelar eller som annars framgår av Styrdokumenten.
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4.

EKONOMISKA ÅTAGANDEN

4.1.

Totala åtaganden

4.1.1.

Vetenskapsrådets och Parternas budgeterade ekonomiska åtaganden framgår av Bilaga 2.
Vetenskapsrådets bidrag består av kontanta medel som utbetalas till Värduniversitetet i enlighet
med Bidragsvillkoren (Bilaga 1). Efter dialog med Parterna beslutar Styrgruppen om en årlig
budget för verksamheten. Värduniversitetet utbetalar medel till Parterna i enlighet med
Styrgruppens beslut.

4.1.2.

Formerna för dialog mellan Styrgrupp och Parter ska regleras i Ägardirektiv, som ska fastställas
av Parterna gemensamt senast den 23 mars 2018.

4.2.

Parternas åtaganden

4.2.1.

Parternas ekonomiska åtaganden kan fullgöras genom Naturainsatser och/eller genom
Kontantinsatser. Om part inte kan fullfölja åtagande eller förordar väsentlig ändring av åtagande
enligt Bilaga 2 skall detta anmälas till Värduniversitetet och föredras för Styrgruppen för
godkännande och eventuell åtgärd.

4.2.2.

Alla Parter har ett bindande åtagande om medfinansiering i SITES. Varje Parts medfinansiering
utgörs av två delar. Dels bidrar varje Part med medfinansiering i form av täckning av minst 50
% av de sammanlagda kostnaderna för sin Station, inklusive personalkostnader vid Stationen.

4.2.3.

Dels bidrar varje Part i form av en kontantinsats till sin andel av SITES gemensamma kostnader.
Parternas respektive andelar av de gemensamma kostnaderna fastställs i årligen i budgeten. I
bilaga 2 anges budget för 2018 samt tentativ budget för åren 2019 – 2022.

4.3.

Utbetalning och dispositionsrätt

4.3.1.

Utbetalning av bidrag sker normalt kvartalsvis och i proportion till överenskommen
totalsumma. Om Part önskar annan fördelning av utbetalningar ska detta framföras till
Värduniversitetet.

4.3.2.

Part har rätt att disponera överenskomna medel under bidragsperioden, dvs längst t.o.m. 31
december 2022.

4.4.

Fullgörande av Parternas kontantinsats för gemensamma kostnader

4.4.1

Part ska utbetala sin andel av gemensamma kostnader årligen efter fakturering från
Värduniversitetet.

4.5.

Fullgörande av Parternas Naturainsatser

4.5.1.

Naturainsatser ska fullgöras fortlöpande på det sätt som Styrgruppen fattar beslut om i enlighet
med Styrdokumenten och detta avtal. Naturainsatser ska, såvida inte Styrdokumenten anger när
och på vilket sätt fullgörelse ska ske, fullgöras inom skälig tid efter Styrgruppens anfordran.

4.5.2.

Part får inte avräkna värdet av fullgjord Naturainsats mot utlovad kontantinsats.

4.6.

Anstånd med fullgörande

4.6.1.

Styrgruppen kan på begäran av Part besluta om anstånd med fullgörelse av Parts insatser.
Styrgruppen får också på begäran av Part besluta att av Parten utlovad Naturainsats istället ska
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fullgöras i form av kontantinsats. Sådant beslut får också fattas utan begäran av Parten i
samband med att Parten frånträder avtalet i förtid. Naturainsatser värderas till sitt nominella
värde, dvs den direkta kostnad som part har för naturainsatsen. Värderingen av naturainsatsen
ska godkännas och beslutas av Styrgruppen.
4.7.

Ansvarsfördelning

4.7.1.

Varje Part svarar för sin del av utlovade Naturainsatser och kontantinsatser. Solidariskt ansvar
föreligger således inte.

5.

ORGANISATION

5.1.

Forskningsinfrastrukturens juridiska ställning

5.1.1.

Parternas samverkan under detta avtal utgör ett s.k. enkelt bolag enligt lag (1980:1102) om
handelsbolag och enkla bolag. Ett enkelt bolag är inte en juridisk person och kan därför inte
förvärva rättigheter eller ådra sig förpliktelser.

5.2.

Styrgruppen
Allmänt om Styrgruppen och dess mandat

5.2.1.

SITES ska ledas av en Styrgrupp. Styrgruppen ska vara underställd och rapportera till rektor för
Värduniversitetet, men ska i allt övrigt agera oberoende av Parterna och Föreståndaren.

5.2.2.

Genom undertecknandet av detta avtal ger Parterna Styrgruppen i fullmakt att, inom de ramar
som anges i detta avtal, företräda Parterna samfällt inom ramen för SITES löpande verksamhet.
Styrgruppen har under inga förhållanden mandat att fatta beslut som innebär
myndighetsutövning eller ingå avtal som binder Part.

5.2.3.

Styrgruppen ska bestå av minst fem och högst åtta ledamöter inklusive ordförande. En jämn
könsfördelning ska eftersträvas.
Utseende av styrgruppsledamöter och ordförande

5.2.4.

Värduniversitetet, i samråd med Vetenskapsrådet och Parterna, utser Styrgrupp och ordförande i
enlighet med Bidragsvillkoren (Bilaga 1). Parterna, liksom övriga svenska universitet och
relevanta myndigheter med forskningsuppdrag, ska erbjudas möjlighet att nominera vardera två
ledamöter. Styrgruppen ska tillträda tidigast 1 februari 2018. Styrgruppen ska ha en bred
sammansättning med kompetens som väl täcker såväl ledning av forskningsinfrastruktur som
kvalificerad forskning inom området. Styrgruppen ska vara sammansatt så att den kan anlägga
ett nationellt perspektiv och ta ett helhetsgrepp kring utvecklingen av SITES.
Styrgruppsledamöternas mandatperiod och entledigande

5.2.5.

Styrgruppens ledamöter utses för en period om tre år med möjlig förlängning. Ett uppdrag som
styrgruppsledamot upphör i förtid om styrgruppsledamoten eller Värduniversitetet, efter samråd
med Vetenskapsrådet och Parterna, anmäler hos Styrgruppen att uppdraget ska upphöra. Om en
styrgruppsledamots uppdrag upphör i förtid ska Värduniversitetet i samråd med Parterna vidta
åtgärder för att en ny styrgruppsledamot utses för den återstående mandattiden. Åtgärder
behövs inte om Styrgruppen är beslutför med kvarstående ledamöter.
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Styrgruppens arbetsuppgifter
5.2.6.

a) Styrgruppen ska ansvara för övergripande strategiska frågor och ekonomisk uppföljning.
Styrgruppen beslutar om inriktning och mål för Parternas samverkan samt i de frågor som
uppkommer och som inte enligt detta avtal ska avgöras av Parterna själva eller av annan.
Styrgruppen ska vid sitt beslutsfattande lojalt verka för en optimal utveckling, drift och
förvaltning av SITES inom ramen för parternas åtaganden och Vetenskapsrådets Bidragsvillkor
(Bilaga 1).
b) Närmare instruktioner och ramar för Styrgruppens ansvar ska framgå av Ägardirektiv, som
fastställs gemensamt av Parterna senast den 23 mars 2018. Ägardirektiven kan vid behov
uppdateras.

5.2.7.

Styrgruppen ska således bland annat:
(a) fastställa, och årligen se över, Strategisk plan över SITES långsiktiga utveckling, med
målsättning att SITES ska uppfylla de utvärderingskriterier som framgår av
Styrdokumenten och få den tillgänglighet bland användargrupper som framgår av
Bidragsvillkoren (Bilaga 1),
(b) årligen fastställa verksamhetsplan och årsredovisning,
(c) fortlöpande bedöma verksamhetens ekonomiska situation, fastställa och delge samtliga
Parter en årsbudget för varje verksamhetsår samt se till att organisationen är utformad så
att medelsförvaltningen och de ekonomiska förhållandena i övrigt kontrolleras på ett
betryggande sätt,
(d) upprätta skriftliga instruktioner för Föreståndaren samt i övrigt utöva tillsyn över honom
eller henne,
(e) fastställa de policyer och riktlinjer för verksamheten som krävs för att SITES ska uppfylla
Bidragsvillkoren,
(f)

i samråd med berörd Part utvärdera och fastställa Parternas insatser till den del dessa inte
redan är fastställda enligt detta avtal,

(g) efter samråd med Parterna rekommendera Värduniversitetet att teckna avtal som
aktualiseras i anledning av Parternas samverkan under detta avtal,
(h) behandla ansökningar om associering av forskningsstationer till SITES och ge förslag till
beslut till Parterna,
(i)

fastställa en avvecklingsplan enligt 14.3.1., samt

i övrigt fullgöra de funktioner eller uppgifter som Styrgruppen uttryckligen ansvarar för enligt
detta avtal, Ägardirektiv, Vetenskapsrådets Bidragsvillkor eller övriga Styrdokument.
Styrgruppens arbetsformer
5.2.8.

Styrgruppen ska fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete. I arbetsordningen ska det
anges hur ofta Styrgruppen ska sammanträda, när och hur kallelse till styrelsesammanträden ska
sändas till ledamöterna samt mötesformer.

5.2.9.

Styrgruppens ordförande ska leda Styrgruppens arbete, kalla till Styrgruppssammanträden och i
övrigt bevaka att Styrgruppen fullgör de uppgifter som den är anförtrodd med. Styrgruppen ska
alltid sammankallas om en styrgruppsledamot eller Föreståndaren begär det.
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5.2.10.

Föreståndaren har rätt att närvara och yttra sig vid Styrgruppens sammanträden, om
Styrgruppen inte i ett särskilt fall bestämmer något annat.

5.2.11.

Styrgruppen ska tillse att Parterna löpande får protokoll från Styrgruppsmötena. Protokoll ska
skickas ut inom fyra veckor efter möte.
Styrgruppens beslutsfattande och protokoll

5.2.12.

Styrgruppen är beslutför om minst två tredjedelar av hela antalet styrgruppsledamöter är
närvarande. Vid bedömningen av om Styrgruppen är beslutför ska Styrgruppsledamöter som är
jäviga anses som inte närvarande.

5.2.13.

Som Styrgruppens beslut gäller den mening som mer än hälften av de närvarande röstar för vid
sammanträdet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

5.2.14.

Vid Styrgruppens sammanträden ska det föras protokoll. I protokollet ska de beslut som
Styrgruppen har fattat antecknas. Protokollet ska undertecknas av protokollföraren och justeras
av ordföranden samt en justeringsman. Styrgruppsledamöterna och Föreståndaren har rätt att få
en avvikande mening antecknad till protokollet. Styrgruppens protokoll ska föras i nummerföljd
och förvaras på ett betryggande sätt och i enlighet med bestämmelserna i arkivlagen (1990:782).

5.3.

Föreståndaren

5.3.1.

En operativt ansvarig chef för verksamheten benämnd ”Föreståndaren” ska utses.
Värduniversitetet ska utse Föreståndaren i samråd med Parterna efter förslag av Styrgruppen.
Föreståndaren får med Värduniversitetets samtycke delegera operativa uppgifter till en
biträdande Föreståndare, som utses av Värduniversitetet efter förslag av Föreståndaren. För att
säkra kontinuitet i verksamheten ska Föreståndarens mandatperiod inte motsvara vad som gäller
för Styrgruppsledamöter såvida inte Styrgruppen eller Värduniversitetet beslutar annat.
Föreståndaren har rätt att med iakttagande av fyra månaders uppsägningstid frånträda sitt
uppdrag och motsvarande gäller om Värduniversitetet och Vetenskapsrådet vill entlediga
Föreståndaren från uppdraget.

5.3.2.

Föreståndaren ska vara forskare med stora kunskaper inom det område som Parternas
samverkan omfattar. Föreståndaren ska av praktiska skäl rapportera till rektor vid
Värduniversitetet, men ska i övrigt vara underställd Styrgruppen och inta en oberoende ställning
i förhållande till Parterna, Vetenskapsrådet och annan tredje man som har koppling till
verksamheten.

5.3.3.

Föreståndaren ska vara anställd vid Värduniversitetet vilket således ska ha arbetsgivaransvar för
Föreståndaren. Uppdraget som Föreståndare bör motsvara 50-75% av en heltidstjänst.

5.3.4.

Föreståndaren ska leda verksamheten både vetenskapligt och operativt liksom vara föredragande
i Styrgruppen. Närmare anvisningar för Föreståndarens uppdrag framgår av de skriftliga
instruktioner som Styrgruppen utfärdar.

5.4.

Föreståndarforum

5.4.1.

Föreståndarforum ska bestå av en representant för varje Station samt Föreståndaren och
biträdande Föreståndaren. Minst två möten ska hållas varje år. Föreståndaren ansvarar för
kallelse till möten.

5.4.2.

Föreståndarforums uppgift är att vara rådgivande till Styrgrupp och Föreståndare.
Föreståndarforum ska bidra till SITES funktion som en gemensam infrastruktur genom att
aktivt verka för samordning och integrering mellan Stationerna.
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6.

RAPPORTERING

6.1.

Intern rapportering

6.1.1.

Styrgruppen ska i samverkan med Parterna upprätta och fastställa en budget inför varje
verksamhetsår. I det fall budgeten medför ändrat åtagande om medfinansiering för Part, ska
berörd Part godkänna förslaget innan budgeten fastställs. Styrgruppen ska tillse att samtliga
Parter och Vetenskapsrådet hålls underrättade om omständigheter som väsentligt försenar eller
förhindrar genomförandet av verksamheten. Vidare ska Styrgruppen årligen till
Värduniversitetet inlämna en verksamhetsplan, årsredovisning samt, i aktuella fall, en reviderad
Strategisk plan (se 5.2.7).

6.2.

Extern rapportering och kommunikationsstrategi

6.2.1.

Värduniversitetet ansvarar för rapportering i enlighet med Vetenskapsrådets Bidragsvillkor
(Bilaga 1). Övriga Parter och Styrgruppen ska i erforderlig utsträckning vara behjälplig med
uppgifter för att Värduniversitetet ska kunna fullgöra sin rapporteringsskyldighet. Av
Värduniversitetet efterfrågade uppgifter ska vara Värduniversitetet till handa senast den 31
januari årligen.

6.2.2.

Styrgruppen ska anta en kommunikationsstrategi avseende den verksamhet som Parterna
bedriver under detta avtal och tillse att den implementeras och iakttas av Parterna. Styrgruppen
ska vidare tillse att SITES hemsida hålls uppdaterad med länkar till Parterna, Vetenskapsrådet
och andra bidragsgivare eller berörda parter. Parterna, Vetenskapsrådet och nyss nämnda parter
ska i sin tur ha rätt att i motsvarande mån länka till hemsidan.

7.

INSYN OCH REVISION

7.1.

Upplysningsplikt

7.1.1.

Styrgruppen, Föreståndaren, Värduniversitetet och Part som ansvarar för en Station ska, om
någon Part begär det, lämna upplysningar om verksamheten om det bedöms kunna ske utan risk
för skada för annan Part. Om begärd upplysning inte bedöms kunna lämnas utan skaderisk, ska
den Part som har begärt upplysningen omedelbart underrättas om det. Om risk för skada kan
undanröjas genom att Part som begär upplysning gör ett särskilt sekretessåtagande till förmån
för Part som riskerar att lida skada ska Parten erbjudas detta. Om sådant av Styrgruppen
upprättat sekretessåtagande görs ska upplysningen lämnas. Parts möjlighet att göra
sekretessåtaganden begränsas till de åtaganden som är möjliga enligt svensk lag.

7.2.

Insyn i redovisning

7.2.1.

Part ska alltid själv eller genom auktoriserad revisor ges tillfälle att ta del av räkenskaper och
andra handlingar som rör Parternas verksamhet under detta avtal i den omfattning det behövs
för att Parten ska kunna bedöma verksamhetens (resultatenhetens) ekonomiska situation och
medelsförvaltningen. Om det kan ske utan oskäliga kostnader eller besvär, ska Styrgruppen,
Värduniversitetet och Föreståndaren på begäran hjälpa Parten med den utredning som behövs
för ändamålet och tillhandahålla behövliga kopior.

7.2.2.

Part som tar emot minst fem miljoner kronor i VR-bidrag under ett år ska lämna ett
revisorsintyg som Värduniversitetet bifogar till den årliga ekonomiska redovisningen till
Vetenskapsrådet. Revisorsintyg från internrevisor accepteras. Värduniversitetet ska till den årliga
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ekonomiska redovisningen som lämnas till Vetenskapsrådet bifoga ett revisorsintyg gällande hela
SITES från auktoriserad/godkänd revisor.
7.2.3.

I revisorsintyget intygar revisor att redovisade kostnader för projektet har hämtats ur Partens
redovisning, att kostnaderna har uppkommit under den bidragsperiod som framgår av beslutet,
att kostnaderna är verifierade och att Partens redovisningsrutiner är utformade i enlighet med
god redovisningssed. Allt detta i enlighet med Bilaga 1.

8.

PARTS FÖRHÅLLANDE TILL ANSTÄLLDA M. FL.

8.1.

Ansvar för anställda och andra medhjälpare

8.1.1.

Part ansvarar gentemot övriga Parter för sina anställda och för konsulter, underleverantörer och
andra anlitade medhjälpare såsom för sig själv. Om flera Parter anlitar medhjälpare enligt ett
samarbetsavtal svarar de solidariskt för medhjälparen.

9.

JÄV

9.1.

Part som är förvaltningsmyndighet har vid handläggning av ärenden och beslut som angår den
verksamhet Parterna ska bedriva under detta avtal att iaktta vad som anges beträffande jäv i
förvaltningslagen (1986:223 respektive 2017:900). Övriga Parter, liksom Styrgruppens ledamöter,
förbinder sig att tillämpa grunderna för dessa jävsregler.

10.

NYTILLKOMMANDE PARTER

10.1.

I förekommande fall ska Värduniversitetet, efter samråd med övriga Parter, anmäla önskad
förändring av konsortiet till Vetenskapsrådet. Vetenskapsrådet beslutar om godkännande av
partssammansättningen.

10.2.

Parterna ger Värduniversitetet i uppdrag att, efter beslut av Vetenskapsrådet, upprätta ett nytt
konsortieavtal med alla Parter. Se även 5.2.7.

11.

ÄGANDERÄTT
Rättigheter till Samverkansresultat följer de regelverk som finns på området vid varje enskild
Part, vilket inkluderar ”lärarundantaget” enligt lagen (1949:345) om rätten till arbetstagares
uppfinningar, 1 § 2 stycket, relevant intern reglering hos Part och enskilda avtal mellan Part och
dess anställda. Följaktligen gäller att Samverkansresultat som Part kan visa att denne har
genererat inom sig oberoende av annan Part ägs av den Parten och/eller, när tillämpligt,
upphovsmannen vid Parten (enskilt Samverkansresultat).

11.1.

Samverkansresultat som inte är enskilt, ägs av de Parter som genererat Samverkansresultatet
och/eller, när tillämpligt, upphovsmännen vid Parten (samfällt Samverkansresultat).

11.2.

Oavsett om Samverkansresultatet är enskilt eller samfällt eller ägs av Parten eller
upphovsmannen vid Parten ska Part tillse att övriga Parter, liksom användare av SITES, åtnjuter
nyttjanderätt till Samverkansresultatet genererade vid den Parten enligt punkt 12.
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11.3.

I syfte att kunna åstadkomma en avveckling på sätt som anges i detta avtal och för att säkerställa
att Forskningsinfrastrukturen även efter detta avtals upphörande kan tillgängliggöras på sätt som
anges i punkt 12, åtar sig Parterna att under detta avtals giltighetstid tillse att Samverkansresultat
genererade vid Parten inte överlåts eller upplåts till tredje man med mindre än förbehåll för
övriga Parters nyttjanderätt till Samverkansresultat enligt punkt 12.

12.

NYTTJANDERÄTT

12.1.

Fri information

12.1.1.

Samverkansresultat får utnyttjas fritt av envar.

12.2.

Nyttjanderätt till Bakgrundsinformation och kännetecken

12.2.1.

Part kan komma att göra egen Bakgrundsinformation tillgänglig för övriga Parter för nyttjande
inom Forskningsinfrastrukturen. Part som gör Bakgrundsinformation tillgänglig för Parternas
samverkan har alltid rätt att i skälig omfattning begränsa villkoren för nyttjandet. Parts
tillgängliggörande av Bakgrundsinformation ska anmälas till Föreståndaren, vilken ska skriftligen
dokumentera de angivna villkoren för nyttjande av Bakgrundsinformationen.

12.2.2.

Parternas närings- och varukännetecken får inte användas i marknadsföringssyfte av övriga
Parter utan berörd Parts samtycke. Parterna får dock använda varandras namn för
rapporterings- och för informationsändamål.

12.3.

Tillgängliggörande av Forskningsinfrastrukturen

12.3.1.

SITES ska vara öppet tillgänglig för svenska och utländska forskare för forskningsändamål.
Styrgruppen kan tillsammans med Värduniversitetet och Vetenskapsrådet besluta om
begränsningar i tillgängligheten.

12.3.2.

Om tillgängligheten till SITES är begränsad ska ett av Styrgruppen fastställt urvalssätt användas
som ger tillgänglighet för forskning av den högsta vetenskapliga kvaliteten. Även andra
begränsningar för tillgängligheten kan finnas, t.ex. av etiska, legala eller upphovsrättsliga skäl
varvid även dessa ska tydligt dokumenteras.

12.4.

Inbördes ansvar för överlåtelse och licensiering

12.4.1.

Part som överlåter eller upplåter Bakgrundsinformation, Samverkansresultat eller andel därav till
annan Part överlåter eller upplåter det i befintligt skick. Part friskriver sig från ansvar för att
användningen av Samverkansresultatet kan utgöra intrång i annan Parts eller tredje mans
Ensamrätt.

12.4.2.

Part ska dock ersätta skada som uppkommer till följd av att annan Part eller tredje man har
äganderätt, panträtt eller annan liknande sakrätt till Samverkansresultatet om
överlåtande/upplåtande Part känt till och underlåtit att upplysa övriga Parter om sakrätten.
Parten svarar också för skada som kunde ha undvikits om vederbörande underrättat
förvärvande/licenstagande Part om anspråk på Samverkansresultatet från annan Part eller tredje
man som senare framkommer under detta avtals avtalstid. För avtalsperioden gäller att
skadestånd
från
varje
enskild
part
kan
utgå
med
sammanlagt
högst
5 000 000 kr, dock aldrig sammantaget med mer än vad som anges i punkt 19.2.
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13.

SEKRETESS

13.1.

Bestämmelserna i Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) tillämpas på detta avtal och på
övriga handlingar som delas mellan Parterna.

14.

AVTALSTID OCH AVVECKLING

14.1.

Avtalstid
Detta avtal träder ikraft när samtliga Parter har behörigen undertecknat det och gäller därefter
för en bestämd avtalsperiod som upphör 2022-12-31, såvida inte samverkan ska fortsättas i
enlighet med vad som anges nedan. Det åligger Parterna att bistå Värduniversitetet med den
hjälp och information som efterfrågas efter avtalsslut för att möta Vetenskapsrådets krav efter
avtalsperiodens slut.

14.2.

Förlängning av avtalet

14.2.1.

Parterna ska senast 24 månader innan avtalets upphörande inleda samtal om huruvida
samverkan ska förlängas samt förbereda ansökan till Vetenskapsrådet om fortsatt bidrag. För
det fall att ansökan om fortsatt bidrag beviljas ska Parterna erbjudas att fortsätta samverka
genom en förlängning av detta avtal, vid behov efter omformulering av avtalstexten. Om avtalet
inte förlängs ska avveckling ske enligt fastställd avvecklingsplan.

14.3.

Avveckling av Parternas samverkan

14.3.1.

Avveckling ska, med beaktande av vad som anges nedan, alltid ske i enlighet med den
avvecklingsplan som det åligger Styrgruppen att upprätta och kontinuerligt hålla uppdaterad.

14.3.2.

Medel som Part har tillfört men som inte har förbrukats vid avtalets upphörande ska återbetalas
till Parterna i proportion till deras fullgjorda kontantinsatser. Ersättning för värdet av fullgjorda
Naturainsatser utgår inte. Bestämmelsen i 2 kap. 13 § 1 st. lag (1980:1102) om handelsbolag och
enkla bolag ska inte tillämpas.

14.3.3.

Oavsett vem som enligt punkt 11 äger Samverkansresultat är Parterna eniga om att det – i linje
med de intentioner och målsättningar som ligger till grund för Vetenskapsrådets bidrag till
nationella forskningsinfrastrukturer – ligger i svensk forsknings intresse att de infrastrukturer
som byggs upp kan fortleva och vidareutvecklas. Mot denna bakgrund är Parterna eniga om att
för det fall Parternas samverkan enligt detta avtal ska avvecklas ska alla Samverkansresultat göras
fritt tillgängligaför svenska forskare.

14.3.4.

Parterna är eniga om att för det fall behov av att upplösa samägande av samfällt
Samverkansresultat uppkommer i anslutning till avtalets upphörande (likvidation), ska
bestämmelserna i detta avtal tillämpas med företräde framför bestämmelserna om likvidation i
lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag. Vidare är Parterna eniga om att, där så är
tillämpligt, tillgångar får skiftas innan alla kända skulder har blivit betalda.

14.3.5.

Part kan i samband med avveckling aldrig bli skyldig att erlägga mer än motsvarande sitt totala
åtagande om kontantinsats i enlighet med 4.2.3.
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15.

FÖRTIDA FRÅNTRÄDE FÖR PART

15.1.

Part får frånträda detta avtal i förtid med sex månaders uppsägningstid. Värduniversitetet ska i
sådant fall skriftligen informera Vetenskapsrådet om ändring av konsortiets sammansättning.
Det åligger Part att fullgöra samtliga sina förpliktelser under uppsägningstiden, varvid det
ekonomiska åtagandet ska fullgöras till den del det som avser uppsägningstiden.

15.2.

Naturainsats som helt eller delvis skulle ha fullgjorts före frånträdandet ska istället fullgöras
genom utbetalning av motvärdet i pengar om inte Styrgruppen beslutar om annat. Naturainsats
som avser tid efter utträdet eller som överstiger utlovade Naturainsats får inte föranleda
minskning av kontantinsatsen.

15.3.

Part får inte begära att avtalet ska upphöra i förtid med åberopande av viktig grund enligt 2 kap.
25 § lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag, utan får istället begära förtida
frånträdande.

15.4.

Parternas samverkan under detta avtal ska fortsätta mellan övriga Parter utan hinder av att Part
har frånträtt avtalet.

15.5.

Part som frånträder avtalet i förtid behåller all nyttjanderätt till Samverkansresultat som
uppkommit före frånträdandet och vilket regleras i punkt 12. Frånträdande Part förbinder sig att
till Värduniversitetet, eller någon annan av de kvarvarande Parterna som Värduniversitetet
anvisar, överlåta sitt Samverkansresultat mot ersättning motsvarande dess bokförda värde.

16.

UTESLUTNING AV PART

16.1.

Part som agerar på ett sätt som enligt bestämmelserna i 2 kap. lag (1980:1102) om handelsbolag
och enkla bolag skulle kunna föranleda det enkla bolagets likvidation (d.v.s. föranleda detta
avtals upphörande), kan, istället för att avtalet upphör, uteslutas förutsatt att fler än hälften av
samtliga övriga Parter biträder beslutet om uteslutning och Vetenskapsrådet inte invänder
däremot.

16.2.

Vad som anges i punkt 15.5 gäller även för Part som utesluts.

17.

FÖRBUD MOT ÖVERLÅTELSE AV RÄTTIGHETER M.M.

17.1.

Såvida inte annat uttryckligen anges i detta avtal, får Part inte överlåta, pantsätta eller på liknande
sätt upplåta sakrätt till rättighet enligt detta avtal, om inte skriftligt samtycke av samtliga övriga
Parter har lämnats. Part får inte heller utan sådant samtycke sätta annan i sitt ställe (vad som
nyss angetts ska inte medföra något hinder för Part att fullgöra Naturaprestation genom annan).

18.

AVTALSBROTT

18.1.

Part som bryter mot detta avtal är på begäran av Värduniversitetet eller drabbad Part skyldig att
vidta rättelse och fullgöra sina skyldigheter, förutsatt att fullgörelse rimligen kan påfordras.
Härutöver ska Part som uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar annan Part skada genom att
bryta mot detta avtal ersätta skadan. Vidare erinras om att regler om uteslutning finns i punkt 16
ovan.
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18.2.

Avtalsbrott får inte åberopas om det inte påtalas inom skälig tid från att det upptäcktes eller
borde ha upptäckts (reklamation). Avtalsbrott får dock åberopas även om reklamation inte har
skett, om den kontraktsbrytande Parten har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och
heder.

18.3.

Varje Part som drabbas av annan Parts avtalsbrott får framföra skadeståndsanspråk.

18.4.

Part ska under avtalstiden fortsätta att fullgöra sina förpliktelser även om Parten anser att annan
Part har begått avtalsbrott, såvida Styrgruppen inte beslutar annat för att avvärja risk för skada.

18.5.

Omständigheter som parterna inte råder över (force majeure), som inträffar efter tecknande av
detta avtal och hindrar dess fullgörande, ska utgöra befrielsegrunder.

19.

ANSVARSBEGRÄNSNING

19.1

Part ansvarar inte i förhållande till annan Part för indirekta skador eller följdskador, inklusive
egendomsskador, skador genom produktionsbortfall, utebliven vinst, immaterialrättslig förlust
eller skada genom intrång i annans rätt, eller annan förmögenhetsskada eller ideell skada, till
följd av eller med anledning av detta Avtal, annat än om sådan skada har orsakats uppsåtligt eller
genom grov vårdslöshet.

19.2

För övriga skador utöver vad som nämns i punkten 19.1 ovan är Parts sammanlagda ansvar
begränsat till ett skäligt belopp med hänsyn tagen till skadans art samt verksamhetens art och
ekonomiska omfattning. Skadeståndsskyldigheten gäller endast i den omfattning sådant
skadeanspråk omfattas av befintliga försäkringar och sammanlagt maximalt det
försäkringsbelopp som sådana försäkringar täcker.

20.

MEDDELANDEN OCH UNDERRÄTTELSER

20.1.

Där detta avtal anger att meddelande eller underrättelse ska ske skriftligen, ska även
meddelanden via e-post gälla som skriftliga. Meddelanden till Part med anledning av dennes
kontraktsbrott får åberopas även om de försenas, förvanskas eller inte kommer mottagaren till
handa, förutsatt att meddelandet har avsänts på ett ändamålsenligt sätt. Befordring av övriga
meddelanden sker på avsändarens risk.

21.

ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG

21.1.

Beslut om ändring av eller tillägg till detta avtal och dess bilagor ska vara enhälligt mellan
Parterna. Ändringar och tillägg ska göras skriftligen för att kunna åberopas av Part.

22.

TVISTLÖSNING

22.1.

Om en meningsmotsättning uppstår som inte kan lösas inom 20 arbetsdagar av personer på
operativ nivå hos inblandade Parter, ska de berörda Parternas verkställande ledningar, eller
motsvarande, liksom Styrgruppen omgående informeras. Styrgruppen ska med skyndsamhet
ansvara för att förhandlingar inleds mellan de operativt ansvariga för respektive berörd Part,
Föreståndare och den eller de styrgruppsledamöter som Styrgruppen utser för ärendet.
Vetenskapsrådet ska inbjudas att delta i förhandlingen.
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22.2.

Om Styrgruppen misslyckas med att finna en förhandlingslösning inom 30 arbetsdagar (eller
inom annan tid som parterna skriftligen enar sig om), får envar berörd Part hänskjuta tvisten till
regeringen för avgörande.

BILAGOR TILL DENNA ÖVERENSKOMMELSE

Bilaga 1. Särskilda villkor för bidrag till infrastruktur av nationellt intresse avseende SITES
Bilaga 2. Åtaganden om finansiering

________________________
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KONSORTIEAVTAL
avseende samverkan kring utveckling, drift och förvaltning av Nationell infrastruktur för terrester
och limnisk fältforskning (Swedish Infrastructure for Ecosystem Science, SITES)
Detta avtal har upprättats i fem likalydande exemplar av vilka varje Part har erhållit ett exemplar.

Ort: ……………………………….

Datum: …………………………

Peter Högberg
Rektor
Sveriges lantbruksuniversitet
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KONSORTIEAVTAL
avseende samverkan kring utveckling, drift och förvaltning av Nationell infrastruktur för terrester
och limnisk fältforskning (Swedish Infrastructure for Ecosystem Science, SITES)
Detta avtal har upprättats i fem likalydande exemplar av vilka varje Part har erhållit ett exemplar.

Ort: ……………………………….

Datum: …………………………

Eva Wiberg
Rektor
Göteborgs universitet
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KONSORTIEAVTAL
avseende samverkan kring utveckling, drift och förvaltning av Nationell infrastruktur för terrester
och limnisk fältforskning (Swedish Infrastructure for Ecosystem Science, SITES)
Detta avtal har upprättats i fem likalydande exemplar av vilka varje Part har erhållit ett exemplar.

Ort: ……………………………….

Datum: …………………………

Astrid Söderbergh Widding
Rektor
Stockholms universitet
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KONSORTIEAVTAL
avseende samverkan kring utveckling, drift och förvaltning av Nationell infrastruktur för terrester
och limnisk fältforskning (Swedish Infrastructure for Ecosystem Science, SITES)
Detta avtal har upprättats i fem likalydande exemplar av vilka varje Part har erhållit ett exemplar.

Ort: ……………………………….

Datum: …………………………

Eva Åkesson
Rektor
Uppsala universitet
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KONSORTIEAVTAL
avseende samverkan kring utveckling, drift och förvaltning av Nationell infrastruktur för terrester
och limnisk fältforskning (Swedish Infrastructure for Ecosystem Science, SITES)
Detta avtal har upprättats i fem likalydande exemplar av vilka varje Part har erhållit ett exemplar.

Ort: ……………………………..

Datum: …………………………

Katarina Gårdfeldt
Direktör
Polarforskningssekretariatet
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