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1 Innledning

1.1 Oppgavens tema og problemstilling

En stor del av oppfinnelsene som til daglig gjøres i norske bedrifter er det arbeidstakere 

som står bak. For en del arbeidstakere er innovativt arbeid en del av de normale 

arbeidsoppgavene, mens for andre er oppfinnelsesvirksomheten noe som skjer ved siden 

av deres primære arbeidsoppgaver, eller endog som et tilfeldig lykketreff under 

utførelsen av annet arbeid. I alle tilfelle der oppfinnelsen faller innenfor bedriftens 

virkeområde har arbeidsgiver en rett til å overta hele eller deler av rettighetene til 

oppfinnelsen med hjemmel i reglene i arbeidstakeroppfinnelsesloven. Rettighetene til 

oppfinnelsen kan også gå over i kraft av egen avtale.

Arbeidstakeroppfinnelsesloven skal sikre arbeidstakeren rimelig vederlag når 

rettighetene til en oppfinnelse går over til arbeidsgiver. Ettersom lovens forutsetning er 

at den skal kunne anvendes på hele det store mangfold av oppfinnelser som gjøres 

innenfor ulike bransjer, er reglene om arbeidstakerens vederlagskrav i stor grad basert 

på skjønnsmessige kriterier. En slik skjønnsmessighet gir en høy grad av fleksibilitet, 

men kan samtidig medføre usikkerhet for partene i arbeidsforholdet.

Oppgaven tar for seg sentrale spørsmål vedrørende vederlagskravet når arbeidsgiver har 

overtatt retten til en oppfinnelse gjort av arbeidstaker. Hensett til det høye antallet 

arbeidstakeroppfinnelser er dette spørsmål som vil kunne være av stor praktisk

betydning for næringslivet. Lovreguleringen på området er lite kjent og dens nærmere 

innhold er uklart. Oppgavens formål er derfor å forsøke å bringe større klarhet i hvilke 

regler som gjelder vedrørende vederlagskravet når arbeidsgiver overtar en 

arbeidstakeroppfinnelse, samt peke på en del av de problemstillinger som kan oppstå

når reglene skal anvendes i praksis.
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1.2 Begrepsavklaringer og avgrensninger

Arbeidstakeroppfinnelseslovens anvendelsesområde begrenser seg ifølge § 1 til 

oppfinnelser som er patenterbare i Norge. Det som arbeidstakeren har frembrakt må 

være en oppfinnelse i patentlovens (patl.) forstand, noe som innebærer at den må være

en praktisk løsning av et problem, der løsningen har teknisk karakter, teknisk effekt og 

er reproduserbar.1 Videre må oppfinnelsen tilfredsstille patentlovens øvrige vilkår for 

patenterbarhet, herunder kravet til nyhet og oppfinnelseshøyde, jf. patl. § 2.2 Det 

avgjørende tidspunktet for vurdering av hvorvidt oppfinnelsen er patenterbar og dermed 

omfattes av arbeidstakeroppfinnelsesloven, er tidspunktet da oppfinnelsen blir gjort.3

Et patent gir patenthaveren en enerett til å utnytte oppfinnelsen i nærings- eller 

driftsøyemed.4 En oppfinnelse som ikke er patentert kan derimot som utgangspunkt 

benyttes fritt av allmennheten. Patenterbare oppfinnelser innebærer dermed et særlig 

potensial for økonomisk utnyttelse. Ettersom oppfinnelser som ikke er patenterbare ikke 

gir samme mulighet for økonomisk eneutnyttelse, ble det ved 

arbeidstakeroppfinnelseslovens forberedelse ansett mindre viktig å sikre arbeidstakers

vederlag ved frembringelsen av slike.5

I oppgaven vil jeg følge lovens begrensning og kun behandle arbeidstakers 

vederlagskrav ved patenterbare oppfinnelser. Når begrepet oppfinnelse benyttes er det 

derfor i første rekke patenterbare oppfinnelser jeg sikter til. Jeg behandler heller ikke 

arbeidstakers vederlagskrav ved arbeidsgivers overtakelse av andre immaterielle 

rettigheter, slik som opphavsrett eller rettigheter til varemerker og design.

Arbeidstakeroppfinnelsesloven gjelder kun i arbeidsforhold, men omfatter etter § 1 

ansatte i både privat og offentlig sektor. Arbeidstakerbegrepet må derimot avgrenses 

                                                
1 NU 1963:6 s. 96-97
2 Om innholdet i disse kravene, se Stenvik (2006) s. 173 flg.
3 Innst. 1964 s. 31
4 NU 1963:6 s. 70, Stenvik (2006) s. 300
5 Innst. 1964 s. 31
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mot personer som påtar seg tilfeldige oppdrag eller engasjementer.6 Lovens § 1 

avgrenset opprinnelig også mot lærere og vitenskapelige ansatte.7 Ved en lovendring 

som trådte i kraft 1. januar 2003 ble imidlertid det såkalte lærerunntaket opphevet, og 

lærere og vitenskapelig personale ble underlagt loven på lik linje med andre 

arbeidstakere. Lovens arbeidstakerbegrep omfatter etter dette alle typer ansatte og 

arbeidsgivere.8 Også i relasjon til hvilke personer som er omfattet vil jeg i oppgaven 

følge lovens begrensning, og kun behandle reglene som gjelder for arbeidstakere i 

lovens forstand.

Om en oppfinnelse som gjøres av en arbeidstaker vil jeg i oppgaven benytte begrepet 

arbeidstakeroppfinnelse. Dette omfatter både oppfinnelser som gjøres under utførelsen 

av arbeidet og oppfinnelser som blir til uten direkte sammenheng med tjenesten.

Når arbeidsgiveren overtar rettighetene til en slik arbeidstakeroppfinnelse, gir loven 

arbeidstakeren krav på godtgjøring. Med dette forstås penger eller andre ytelser som 

arbeidstakeren får som motytelse for rettighetene til oppfinnelsen. Synonymt med 

godtgjøring vil jeg gjennom oppgaven benytte begrepet vederlag.

Arbeidstakers vederlagskrav forutsetter at arbeidsgiver har rett til å overta rettighetene 

til oppfinnelsen. Slik overtakelsesrett kan følge av arbeidstakeroppfinnelseslovens 

bestemmelser, jf §§ 4-6, eller av særskilt avtale. Det ville imidlertid sprenge rammene 

for oppgaven å gjøre rede for vilkårene som gjelder for arbeidsgivers overtakelse av 

rettighetene til oppfinnelsen. Oppgavens tema er derfor begrenset til spørsmål som 

reiser seg etter at rettighetene til oppfinnelsen er overtatt.

                                                
6 Innst. 1964 s. 32
7 Om bakgrunnen for unntaket, se Innst. 1964 s. 22
8 Ot.prp. nr. 67 (2001-2002) s. 50
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1.3 Det videre opplegget

Ettersom oppgavens tema reiser enkelte særskilte rettskildespørsmål, vil jeg nedenfor i 

kapittel 2 gjøre rede for rettskildebildet på området. Deretter vil oppgavens 

hovedspørsmål behandles i kapitlene 3 til 5.

Oppgaven er disponert kronologisk etter når de ulike spørsmålene normalt reiser seg. 

Dette innebærer at jeg først vil behandle kriterier for fastsettelse av arbeidstakers 

vederlag i kapittel 3. Videre vil jeg i kapittel 4 behandle lovens frister for å fremme 

søksmål om vederlag, og deretter muligheten for revisjon av et tidligere fastsatt 

vederlag i kapittel 5. Avslutningsvis vil jeg i kapittel 6 komme med noen generelle 

bemerkninger knyttet til reglene som er gjennomgått i de foregående kapitler.
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2 Rettskildebildet

2.1 De norske rettskildene

Den viktigste rettskilde i oppgaven er lov 17. april 1970 nr. 21 om retten til oppfinnelser 

som er gjort av arbeidstakere. Dens mest sentrale forarbeider er Innstilling til lov om 

arbeidstakeres oppfinnelser (Trondheim 1964), Ot.prp. nr. 48 (1966-1967) og Ot.prp. 

nr. 16 (1969-1970).

Rettspraksis på arbeidstakeroppfinnelseslovens område er sparsom. Så vidt kan sees er 

det kun én høyesterettsdom som omhandler vederlag for arbeidstakeroppfinnelser, samt

noe underrettspraksis.9 På grunn av mangelen på prejudikater fra Høyesterett vil jeg i 

oppgaven også benytte meg av praksis fra underordnede domstoler, i første rekke som 

eksempler på hvordan praktiske spørsmål kan løses, samt som kilde til relevante 

argumenter.

Arbeidstakeroppfinnelser er også nokså stemoderlig behandlet i norsk rettslitteratur. 

Ettersom det foreliggende rettskildematerialet er begrenset, vil løsningen av 

spørsmålene som reises i oppgaven i stor grad bygges på reelle hensyn.

2.2 Fremmed rett

Utredningsarbeidet i forkant av vedtakelsen av arbeidstakeroppfinnelsesloven var et 

nordisk samarbeid,10 og det er store likhetstrekk mellom reguleringene i de ulike 

nordiske landene. Loven berører imidlertid temaer som er preget av nasjonale 

anliggende som økonomi og politikk, slik at de samme hensyn ikke nødvendigvis gjør 

seg gjeldende med samme tyngde i Norge som i andre land. På grunn av de store
                                                
9 Søk i ww.lovdata.no, base: HRA, LRA, TRA, med lovhenvisning lov-1970-04-17-21, foretatt 28.03.11 

gir syv treff relatert til vederlagskrav for arbeidstakeroppfinnelser. Disse er Rt.1980.1237, LB-2000-556, 

LH-1997-849, TOSLO-2006-174383, TBERG-2003-2914, RG.1998.1021 og RG.1989.1091
10 Om det nordiske lovsamarbeidet, se Modal (1977) s. 122 flg.
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samfunnsmessige likhetene mellom landene i Norden vil jeg likevel i en viss 

utstrekning benytte meg av kilder fra de øvrige nordiske landene.

2.3 Meklingsnemnda for arbeidstakeroppfinnelser

Med hjemmel i arbeidstakeroppfinnelsesloven § 12 er det opprettet en meklingsnemnd 

som partene kan bringe tvister vedrørende loven inn for dersom de ikke kommer til 

enighet på egenhånd. Bakgrunnen for ordningen er at arbeidstakerens 

avhengighetsforhold til arbeidsgiveren ofte kan gjøre det fordelaktig å behandle tvisten 

utenfor domstolsapparatet.11 Nemnda er satt sammen av ett teknisk kyndig og to 

rettskyndige medlemmer, hvorav sistnevnte skal oppfylle de krav som stilles til 

embetsdommere. Meklingsnemndas saksbehandling er nærmere regulert i forskrift 6. 

april 1973 nr. 9740 om meklingsnemnda for arbeidstakeroppfinnelser.

Meklingsnemnda skal søke å komme frem til en minnelig løsning mellom partene, 

vanligvis gjennom å fremsette forliksforslag, jf. arbeidstakeroppfinnelsesloven § 13 og 

forskriftens §§ 2 og 10. Derimot har nemnda ikke kompetanse til å avsi bindende 

avgjørelser, med mindre den etter avtale mellom partene settes som voldgiftsrett i 

medhold av lovens § 13 annet ledd.

Det er opplyst at meklingsnemnda har et ujevnt sakstilfang på ca 1-2 saker i året, noe 

som er betydelig mer enn det som ser ut til å komme opp for de ordinære domstoler.12

Dette faktum gjør at det er praksis herfra som i størst grad reflekterer hvordan 

rettsreglene på området praktiseres. Dette, i tillegg til nemndas særlige kompetanse, 

kunne tale for å tillegge nemndspraksis en viss rettskildemessig vekt. Manglende 

tilgjengelighet gjør det imidlertid umulig å anvende dette som rettskildefaktor.

Nemndas protokoller blir ikke publisert, og det er heller ikke på begjæring adgang til å 

få innsyn i protokollene.

                                                
11 Innst. 1964 s. 30
12 Eidlaug (2011). Av Patentstyrets årsrapport for 2010 fremgår at nemnda hadde ett meklingsmøte i 

2010, samt forberedelser til flere møter som er berammet i 2011.
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Forskrift for meklingsnemnda for arbeidstakeroppfinnelser § 19 inneholdt tidligere en bestemmelse som 

unntok den fra offentlighetsloven. Ved vedtakelse av den nye offentleglova ble bestemmelsen opphevet, 

slik at nemndas virksomhet nå som utgangspunkt er offentlig.13 Jeg fremmet 28. februar 2011 begjæring 

om innsyn i praksis fra meklingsnemnda for arbeidstakeroppfinnelser på grunnlag av offentleglova § 3. 

Begjæringen ble avslått 14. mars 2011, med den begrunnelse at nemndas praksis inneholder 

taushetsbelagte opplysninger som det ville være uforholdsmessig arbeidskrevende å sladde ved innsyn. 

Det er sannsynlig at andre innsynsbegjæringer vil lide samme skjebne. Det er derfor tvilsomt hvorvidt 

forskriftsendringen har fått noen betydning i praksis.

Av nemndspraksis har jeg derfor kun hatt tilgang til én upublisert voldgiftsavgjørelse, 

avsagt i 1978.14 Denne vil jeg vise til enkelte steder gjennom oppgaven, først og fremst 

som en kilde til relevant argumentasjon.

2.4 NIP: "Belønning av arbeidstakeroppfinnelser"

Norsk forening for industriens patentingeniører (NIP) er en nettverks- og 

interesseforening for personer i norsk næringsliv som arbeider med immaterielle 

rettigheter.15 NIP har utgitt heftet "Belønning av arbeidstakeroppfinnelser", som er en 

rapport avgitt av en arbeidsgruppe i foreningen. I rapporten omtales lovgivningen 

vedrørende belønning for arbeidstakeroppfinnelser, og det gis eksempler og 

anbefalinger med hensyn til hvordan man kan forholde seg til vederlag for oppfinnelser 

gjort av arbeidstakere.

NIPs rapport understreker at den ikke er ment som noen tolkning av regelverket, men at 

de råd og anbefalinger som fremsettes er basert på praktiske erfaringer fra foreningens 

medlemmer og styre.16 Det er derfor mest nærliggende å se den som et uttrykk for hva 

som er rådende oppfatning i næringslivet. Slik vil rapporten også bli benyttet i denne 

oppgaven.

                                                
13 NOU 2003:30 s. 79
14 Voldgiftsdom 11.04.78, formann byrettsdommer Ketil Tveiten. Avgjørelsen følger som vedlegg I til 

oppgaven.
15https://www.tekna.no/portal/page/portal/fagmiljo/forsiden?p_org=11571&p_o=10066&p_menu=74233

0&p_submenu=742300&p_kurs_kalender=96497&p_type=TF
16 NIP (2004) s. iii

www.tekna.no/portal/page/portal/fagmiljo/forsiden?p_org=11571&p_o=1
https://www.tekna.no/portal/page/portal/fagmiljo/forsiden?p_org=11571&p_o=1
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3 Fastsettelse av vederlag for arbeidstakeroppfinnelse

3.1 Arbeidstakeroppfinnelsesloven § 7 første og annet ledd

Arbeidstakeroppfinnelsesloven gir i § 7 første og annet ledd arbeidstaker krav på 

vederlag når arbeidsgiver overtar rettighetene til en oppfinnelse. Disse lyder:

"Erverver en arbeidsgiver i medhold av § 4 eller på annet grunnlag, rett til en 

oppfinnelse som en arbeidstaker har gjort, har denne, selv om annet måtte være avtalt før 

oppfinnelsen ble til, krav på rimelig godtgjøring med mindre verdien av den rett arbeidsgiveren 

har overtatt ikke overstiger hva arbeidstakeren med rimelighet må kunne forutsettes å skulle yte 

til gjengjeld for den lønn og mulige andre goder som han oppebærer i tjenesten.

Ved fastsettelse av godtgjøringen skal det særlig tas hensyn til oppfinnelsens verdi, 

omfanget av den rett arbeidsgiveren har overtatt, arbeidstakerens ansettelsesvilkår og den 

betydning ansettelsen for øvrig kan ha hatt for oppfinnelsens tilkomst."17

At arbeidstakeren skal ha særskilt vederlag når rettighetene til en oppfinnelse han har 

gjort går over til arbeidsgiveren, er ikke selvsagt. Det alminnelige utgangspunkt i 

arbeidsretten er at resultatet av arbeidstakerens innsats tilfaller arbeidsgiveren, uten 

annet vederlag enn ordinær lønn.18 Kravet på særskilt vederlag ved overdragelse av 

rettighetene til patenterbare oppfinnelser er således et unntak fra dette. Unntakets 

begrunnelse er å finne i patentbeskyttelsens preg av "belønning for en intellektuell 

innsats som er tilstått oppfinneren og således knyttet til hans person".19

Ved lovens forberedelse ble det ansett som "en særlig viktig oppgave for en lov om 

arbeidstakeroppfinnelser å sikre at arbeidstakeren får rimelig godtgjøring når hans 

arbeidsgiver overtar rett til en oppfinnelse som han har gjort".20 Paragraf 7 ble derfor 

                                                
17 Om rettstilstanden før loven, se Knoph (1928), samt Innst. 1964 s. 7 flg.
18 Jakhelln (2006) s. 321 
19 Innst. 1964 s. 23
20 Innst. 1964 s. 28
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regnet som lovutkastets viktigste for vern av arbeidstakerens interesser.21

Vederlagsretten er imidlertid også viktig som stimulans til oppfinnerisk innsats, og kan 

bidra til en økning i den innovative produksjon, noe som er fordelaktig også i et 

samfunnsmessig perspektiv.22 Hensynene bak arbeidstakers krav på vederlag er for så 

vidt noen av de samme som bak patentsystemet generelt – belønning til oppfinneren og 

stimulans til videre innovasjon.23

Retten til rimelig godtgjøring gjelder "selv om annet måtte være avtalt før oppfinnelsen 

ble til". Det følger motsetningsvis at arbeidstakeren kan si fra seg retten til rimelig 

vederlag etter oppfinnelsens tilkomst. Det nærmere skjæringstidspunktet er ifølge 

forarbeidene når arbeidstakeren selv blir klar over at han har gjort oppfinnelsen.24

Bestemmelsen i § 7 første ledd er heller ikke til hinder for at det på forhånd avtales 

hvordan vederlag for en eventuell oppfinnelse gjort av arbeidstaker skal utmåles.25

Kravet til at vederlaget skal være rimelig medfører imidlertid at en slik avtale om 

utmålingsmodell bare er bindende så langt resultatet man kommer frem til er i samsvar 

med lovens rimelighetsstandard.

At arbeidstakeren kan frasi seg retten til et rimelig vederlag reiser spørsmål om hva som 

skal til for at vederlagsretten skal anses fraveket ved avtale. Problemstillingen er ikke 

omtalt i lovens forarbeider, og er så vidt kan sees heller ikke tatt stilling til av 

domstolene. Derimot drøftes spørsmålet i voldgiftsdommen fra 1978, hvor 

meklingsnemnda for arbeidstakeroppfinnelser, som fungerte som voldgiftsrett, uttaler: 

"Forat en avtale som vesentlig reduserer den stilling som arbeidstakeren vil ha etter loven, skal 

anses for å være inngått, bør det etter rettens mening kreves at avtalen er så vidt klar at man kan 

regne med at arbeidstakeren har forstått at han har fraskrevet seg sin rett etter loven og godtatt 

en annen ordning. Ansvaret for at avtalen har denne klarhet, må i et tilfelle som det foreliggende 

først og fremst hvile på bedriften, fordi bedriften med sitt skolerte personale og lettere tilgang på 

                                                
21 Innst. 1964 s. 28
22 Innst. 1964 s. 29
23 Om hensynene bak patentsystemet, se Stenvik (2006) s. 24 flg.
24 Innst. 1964 s. 40
25 Innst. 1964 s. 40
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juridisk bistand har helt andre muligheter til å ta vare på denne oppgave enn hva en vanlig 

arbeidstaker har, og fordi det er bedriften og ikke arbeidstakeren som ønsker en annen ordning 

enn lovens."26

Ettersom avgjørelsen er en voldgiftsavgjørelse og ikke offentlig tilgjengelig, må den 

antas å ha liten vekt som rettskilde.27 Uttalelsen synes imidlertid å bygge på en fornuftig 

avveining av de hensyn som her gjør seg gjeldende. Det er derfor lett å slutte seg til 

oppfatningene voldgiftsretten gir uttrykk for.

3.2 I hvilke tilfelle har arbeidstakeren krav på særskilt godtgjøring?

Regelen i arbeidstakeroppfinnelsesloven § 7 gjelder uavhengig av om arbeidsgiveren 

har overtatt retten i medhold av arbeidstakeroppfinnelsesloven eller på annet grunnlag. 

Kravet til rimelig vederlag gjelder således i alle tilfelle der arbeidsgiver overtar en 

oppfinnelse som er gjort av arbeidstakeren.28

Retten til særskilt vederlag gjelder imidlertid ikke ubetinget. Allerede lovens ordlyd 

angir at arbeidstakeren bare har krav på særskilt vederlag "med mindre verdien av den 

rett arbeidsgiveren har overtatt ikke overstiger hva arbeidstakeren med rimelighet må 

kunne forutsettes å skulle yte til gjengjeld for den lønn og andre mulige goder som han 

oppebærer i tjenesten". Lønn og andre goder er i slike tilfelle tilstrekkelig godtgjøring 

for rettighetene til oppfinnelsen, og ytterligere kompensasjon er ikke påkrevet for å 

tilfredsstille lovens rimelighetskrav.29

Bestemmelsens ordlyd "med mindre" tyder på at det er en presumsjon for at 

arbeidstakeren ikke kan forutsettes å gjøre oppfinnelser. Bevisbyrden for at 

arbeidstakeren kan forutsettes å gjøre oppfinnelser ligger derfor trolig på arbeidsgiver.30

Problemstillingen som behandles i det følgende er i hvilke tilfelle arbeidstaker må 

                                                
26 Voldgiftsdom 1978 på s. 10
27 Jf. Eckhoff ved Helgesen (2001) s. 163
28 Innst. 1964 s. 40
29 Jf. Wolk (2008a) s. 718
30 Jf. Bryde Andersen (1995) s. 97
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kunne forutsettes å gjøre oppfinnelser til gjengjeld for lønn og andre ytelser, og derfor 

ikke har krav på særskilt vederlag.

Hva som kan forventes ytt av arbeidstakeren, henger sammen med hvilke forventninger 

arbeidsforholdet skaper til ham. Hva som er en rimelig grad av forventning belyses av 

hvilke oppgaver arbeidstakeren er pålagt etter ansettelseskontrakten. Dersom det følger 

av arbeidsvilkårene at arbeidet kan ventes å føre til patenterbare oppfinnelser, vil derfor 

arbeidstakeren oftest ikke ha krav på særskilt vederlag.31 Dette vil særlig være aktuelt 

for forskere og andre arbeidstakere med utpreget FoU-virksomhet (forskning og 

utvikling) som sine primæroppgaver.

Ifølge forarbeidene kan derimot vanlige arbeidstakere som regel ikke forutsettes å gjøre 

patenterbare oppfinnelser.32 Dette støttes av en sak behandlet av Nordmøre herredsrett, 

inntatt i RG.1998.1021, hvor daglig leder av en møbelfabrikk hadde utviklet en 

uttrekksløsning for sovesofaer. Retten uttalte her at det var "klart at [arbeidstakerens] 

stilling ikke var av en slik art at det kunne forutsettes som en del av arbeidsavtalen at 

han skulle foreta en slik utvikling, herunder utvikle patenterte oppfinnelser, som en del 

av arbeidsforholdet". Heller ikke i saken i TBERG-2003-2914 ble verdien av retten som 

arbeidsgiveren overtok ansett å ligge innenfor det som arbeidstaker var forutsatt å yte. 

Den ansattes hovedoppgave var programmering og utvikling av interne og eksterne 

systemer for tekst-TV og web, samt generell brukerstøtte for ansatte og kunder. Retten 

antok derfor at det ikke kunne "ha vært forutsatt at [han] skulle utvikle oppfinnelser 

som genererte flere millioner kroner i inntekter".

Lovteksten knytter vurderingen av hva arbeidstaker kunne forutsettes å yte til verdien

av rettighetene som er overtatt. At oppfinnelsens verdi er det sentrale i vurderingen, 

fremgår av Borgarting lagmannsretts dom LB-2000-556. Lagmannsretten uttaler her:

"Det arbeid Svenning her har utført, har ligget innenfor kjerneområdet for NIFAs virksomhet, og 

det må sies å være påregnlig at også medarbeidere i slike stillinger som han innehadde, fra tid til 

                                                
31 Innst. 1964 s. 40
32 Innst. 1964 s. 40
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annen ville skape selvstendige bidrag til framgangsmåter eller produkter som siden kunne vise 

seg patenterbare. Å bidra til noe patenterbart må derfor i stor grad sies å ha ligget innenfor det 

Svennings lønn skulle dekke. Under disse omstendigheter bør det legges betydelig vekt på om 

det dreier seg om bidrag til en oppfinnelse som har en særlig stor verdi."

På grunn av oppfinnelsens store verdi ble arbeidstakeren tilkjent vederlag, til tross for at 

stillingen gjorde at han kunne forventes å gjøre oppfinnelser i forbindelse med arbeidet. 

Avgjørelsen illustrerer at dersom det er tale om en oppfinnelse av særlig stor verdi, vil 

arbeidstakeren ha krav på særskilt vederlag selv om han i og for seg kunne forutsettes å 

gjøre oppfinnelser.

Vurderingstemaet fremstår således å være om verdien av oppfinnelsen er en 

forholdmessig motytelse til den lønn og andre ytelser som arbeidstakeren oppbærer i 

tjenesten. Dette må som regel besvares benektende for vanlige arbeidstakere, men kan 

være tilfellet for FoU-ansatte. Står oppfinnelsens verdi ikke i forhold til ytelsene 

arbeidstaker mottar, har han krav på særskilt vederlag i samsvar med lovens krav til 

rimelig godtgjøring.

3.3 Begrepet "rimelig godtgjøring"

Fordi begrepet "rimelig godtgjøring" forutsetter en skjønnsmessig vurdering fra 

rettsanvenderens side, vil regelens innhold tilpasses den enkelte situasjon og kunne 

forandre seg i takt med skiftende samfunnsforhold.33 Det nærmere innholdet i begrepet 

rimelig godtgjøring kan derfor være vanskelig å fastlegge. Nedenfor vil jeg likevel 

undersøke om det finnes noen mer konkrete holdepunkter for hva som ligger i lovens 

rimelighetsstandard.

Ved å benytte et skjønnsmessig begrep som rimelig godtgjøring, har lovgiver samtidig 

valgt bort en ordning med konkrete utmålingsregler. Under 

arbeidstakeroppfinnelseslovens forberedelse ble det vurdert å innføre detaljerte 

forskrifter for vederlagets beregning, etter modell av de tyske "Richtlinien für die 

Vergütung von Arbeitnehmererfindungen im privaten Dienst". De tyske retningslinjene 

                                                
33 Jf. Andenæs (1997) s. 20
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er ikke bindende, men fungerer som forslag og anbefalinger til hvordan vederlag for 

arbeidstakeroppfinnelser kan utmåles.34 En modell med konkrete utmålingsregler ble 

imidlertid forkastet av den norske komiteen, under henvisning til behovet for 

fleksibilitet og tilpasning til den enkelte situasjon.35

Selv om det her i landet ikke er vedtatt konkrete retningslinjer for vederlagsutmålingen, 

antar Modal at de tyske retningslinjene kan gi veiledning for vederlagsfastsettelsen.36

NIPs rapport antar i samsvar med dette at retningslinjene i praksis har "en viss 

innvirkning på beregningsreglene i industrien og på rettsavgjørelser".37 Den tyske 

modellen går ut på en toleddet vurdering, der man først søker å finne frem til 

oppfinnelsens verdi, for så å avgjøre hvor stor andel av denne arbeidstakeren skal ha. 

Verdien kan fastsettes på flere måter – gjennom en lisensanalogi, ut fra oppfinnelsens 

nytteverdi for arbeidsgiver eller ut fra en skjønnsmessig vurdering.38 Andelsfaktoren 

som avgjør hvor stor prosentandel av oppfinnelsens verdi arbeidstakeren skal ha, 

bestemmes ut fra hvordan oppgaven er stilt, hvordan oppgaven er løst samt

arbeidstakerens oppgaver og stilling i bedriften.39 Hvert av disse momentene gis et 

verditall, som sammenlagt tilsvarer en andelsfaktor som kan leses ut av en på forhånd 

fastsatt tabell.40 Når andelsfaktoren deretter multipliseres med oppfinnelsens verdi, 

sitter man igjen med det vederlag arbeidstakeren har krav på for oppfinnelsen.41

Ved en gjennomgang av foreliggende rettspraksis er det vanskelig å se at de tyske 

retningslinjene har hatt særlig innflytelse på vederlagsutmåling under den norske loven. 

Kun i voldgiftsdommen fra 1978 vises det eksplisitt til retningslinjene, og da bare som 

støtte til det vederlag retten allerede hadde kommet frem til. Ettersom

beregningsfaktorene i de tyske retningslinjene i stor grad er sammenfallende med 

                                                
34 SOU 1980:42 s. 61-62. En svensk oversettelse av retningslinjene er inntatt i dens bilag A, s. 241 flg.
35 Innst. 1964 s. 40-41
36 Modal (1977) s. 129
37 NIP (2004) s. 43
38 SOU 1980:42 s. 242
39 SOU 1980:42 s. 252
40 SOU 1980: 42 s. 255
41 SOU 1980: 42 s. 256
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momentene for vederlagsutmålingen som oppstilles i den norske loven, er det likevel 

sannsynlig at beløpene man har kommet frem til i norsk rett ikke ligger så langt unna 

det som ville blitt resultatet etter de tyske retningslinjene.

I relasjon til enkelte yrkesgrupper finnes det også i Norge noe mer konkrete angivelser

av hvor stort arbeidstakerens vederlag skal være. I forbindelse med at lærerunntaket ble 

opphevet ble det pekt på at lønnsforholdene for lærere og vitenskapelig ansatte ikke 

gjenspeiler noen forventning om at arbeidsgiver skal ha rett til å overta rettighetene til 

oppfinnelser med kommersiell verdi. En rimelig godtgjøring vil derfor være noe høyere 

enn hva som er tilfellet for andre og sammenlignbare stillinger.42 For disse 

yrkesgruppene gir forarbeidene anvisning på en fordelingsnøkkel på 1/3 av 

oppfinnelsens avkastning på arbeidstakeren og 2/3 på arbeidsgiveren. Ved oppfinnelser 

som er gjort av lærere og vitenskapelig ansatte, skal dermed vurderingen av hva som er 

en rimelig godtgjøring ta utgangspunkt i at arbeidstakeren har krav på 1/3 av 

oppfinnelsens verdi.43

For andre yrkesgrupper enn lærere og vitenskapelig ansatte står man altså tilbake uten 

mer konkrete holdepunkter for hvilket vederlag arbeidstakeren skal ha. Vederlaget må 

dermed fastsettes ut fra en skjønnsmessig vurdering av hva som er rimelig godtgjøring.

Når innholdet i lovens rimelighetsstandard i det følgende skal søkes fastlagt reiser det 

seg to hovedspørsmål, (1) hvilken størrelse vederlaget skal være av, og (2) hvilken form 

vederlaget skal ha. Disse spørsmålene drøftes nedenfor i henholdsvis pkt. 3.4 og 3.5.

3.4 Vederlagets størrelse

Ettersom man ved lovforberedelsen anså arbeidstakerens vederlagskrav som så viktig, 

var det ønskelig å innta i lovteksten hvilke hensyn som skal ivaretas ved 

vederlagsfastsettelsen.44 Resultatet av dette er de fire momentene loven opplister i § 7 

annet ledd; oppfinnelsens verdi, omfanget av den rett arbeidsgiveren har overtatt, 

                                                
42 Ot.prp. nr. 67 (2001-2002) s. 38-39
43 Ot.prp. nr. 67 (2001-2002) s. 38-39
44 Innst. 1964 s. 28
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arbeidstakerens ansettelsesvilkår og den betydning ansettelsen for øvrig kan ha hatt for 

oppfinnelsens tilkomst. Etter min forståelse er disse faktorene først og fremst knyttet til 

vederlagets størrelse. I det følgende vil jeg derfor behandle utmålingen av vederlagets 

størrelse ut fra lovens momenter, samt mulige andre faktorer som kan påvirke 

størrelsen.

3.4.1 Oppfinnelsens verdi

Det første momentet § 7 annet ledd nevner er "oppfinnelsens verdi". Verdien av den 

oppfinnelsen arbeidstakeren har gjort utgjør det naturlige utgangspunktet for 

fastsettelsen av størrelsen på arbeidstakerens vederlag.45 Det er derfor av betydning å 

avgjøre hva loven sikter til når den benytter begrepet oppfinnelsens verdi.

Oppfinnelsers immaterielle karakter kan gjøre det vanskeligere å fastsette deres 

nøyaktige verdi enn hva som er tilfellet for rørlige objekter. Verdien av en oppfinnelse

kan tenkes anslått på ulike måter. De mest aktuelle metodene må antas å være de 

samme som benyttes i de tyske retningslinjene – lisensanalogi, nytteverdi eller

skjønnsmessig fastsettelse.46 Av arbeidstakeroppfinnelseslovens forarbeider fremgår at 

begrepet oppfinnelsens verdi sikter til "oppfinnelsens faktiske verdi i handel og vandel

…, og ikke den mulig mindre verdi den måtte ha for vedkommende arbeidsgiver".47

Oppfinnelsens faktiske verdi i handel og vandel reflekteres normalt best ved en 

verdifastsettelse basert på den lisenssats som ville blitt lagt til grunn ved lisensiering på 

det åpne markedet.

At oppfinnelsens verdi knytter seg til lisensverdien har også støtte i rettspraksis. I 

dommen inntatt i RG.1998.1021 vurderte herredsretten således vederlagsplikten "i 

forhold til om oppfinnelsen var utviklet av en utenforstående".48 En tilsvarende 

fremgangsmåte ble benyttet i TBERG-2003-2914, der man søkte å komme frem til 

oppfinnelsens verdi gjennom et anslag av "hvor mange TV-selskaper som sannsynligvis 
                                                
45 Stenvik (2006) s. 281
46 Jf. også Bruun (1982) s. 178 flg., Bryde Andersen (1995) s. 105 og NIP (2004) s. 8
47 Innst. 1964 s. 28
48 RG.1998.1021 på s. 1025



16

hadde tegnet lisens på oppfinnelsen, og hvor stor royalty dette ville innbrakt til 

saksøkte".49 Også i den tidligere nevnte voldgiftsdommen tok retten utgangspunkt i 

"den lisensavgift som retten finner det sannsynlig at en frittstående oppfinner ville 

kunne ha oppnådd".50

Når oppfinnelsens verdi skal bestemmes kan det være grunn til å søke veiledning i

prinsippene for fastsettelse av erstatning for tvangslisenser, jf. patl. § 50. Den 

grunnleggende avgjørelse vedrørende dette er Rt.1970.664, som gjaldt en tvangslisens 

til fremgangsmåter for fremstilling av klordiazepoksyd til bruk i legemidler. Høyesterett 

sluttet seg her til overskjønnsrettens uttalelse om at vurderingstemaet er "hvilke 

fortjeneste han (patenthaveren) ville ha hatt om han selv eller gjennom andre hadde 

bragt oppfinnelsen til utførelse her i landet i rimelig omfang".51 Det må altså gjøres en 

hypotetisk vurdering av hvordan patenthaveren ville innrettet seg.52 For øvrig erkjennes 

i den nevnte dommen at fastsettelse av lisens nødvendigvis vil bygge på en rekke 

tvilsomme og usikre faktorer, og at vurderingen vil måtte bli konkret og i høy grad 

skjønnsmessig.53

Selv om utgangspunktet for verdivurderingen er en lisensanalogi kan det spørres om 

også de andre verdsettelsesmetodene kan være relevante. I rettspraksis er det eksempler 

på at oppfinnelsens subjektive verdi for arbeidsgiveren er tillagt vekt dersom verdien da 

blir høyere enn hva som ville fulgt av en lisensanalogi. I dommen i RG.1998.1021 ble 

det således uttalt at oppfinnelsen hadde hatt "stor betydning for arbeidsgiveren", noe 

som talte for at en høyere verdi ble lagt til grunn.54 Hensett til forarbeidenes uttalelse 

om at verdibegrepet ikke skal knyttes til den mulige mindre verdi oppfinnelsen kan ha 

for den enkelte arbeidsgiver, er det derimot usannsynlig at liten nytteverdi for 

arbeidsgiveren kan føre til en lavere verdiberegning. Som Wolk påpeker vil subjektiv 

verdi også særlig kunne gi veiledning der vederlaget fastsettes først en tid etter 
                                                
49 TBERG-2003-2914 på s. 11
50 Voldgiftsdom 1978 på s. 14
51 Rt.1970.664 på s. 667-668
52 Jf. Stenvik (u.å.)a note 237
53 Rt.1970.664 på s. 670-671
54 RG.1998.1021 på s. 1025
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overtakelsen, slik at nytteverdien kan konstateres med en viss grad av sikkerhet.55 Må

man derimot basere seg på oppfinnelsens hypotetiske nytteverdi for arbeidsgiver, er det 

mindre nærliggende å benytte denne verdsettelsesmetoden.

Det er trolig at også den tredje verdsettelsesmetoden – en skjønnsmessig vurdering av 

oppfinnelsens verdi – vil kunne få betydning ved vederlagsfastsettelsen. I samsvar med 

det som er uttalt i Rt.1970.664 vedrørende tvangslisenser, vil en lisensanalogi ofte måtte 

bygge på usikre faktorer, slik at vederlagsfastsettelsen i stor grad blir skjønnsmessig.

Skjønnsmessige vurderinger vil derfor trolig finnes ved enhver vederlagsfastsettelse, 

men får særlig stor betydning der det ikke finnes relevant sammenligningsgrunnlag, slik 

at man vanskelig kan bestemme hypotetisk lisensverdi.56

Verdivurderingen skal altså ta utgangspunkt i en lisensanalogi, men med mulighet for å 

ta i betraktning oppfinnelsens subjektive nytteverdi når dette skjer til arbeidstakers 

fordel, samt skjønnsmessig verdsettelse der dette er nødvendig. Spørsmålet blir deretter 

hvilke tidsmessige og stedlige rammer som skal gjelde når denne verdivurderingen skal 

foretas. Ettersom loven knytter vederlagskravet til patenterbarheten, er det nærliggende

å legge til grunn perioden da patenthaveren har enerett til økonomisk utnyttelse av 

oppfinnelsen, jf. patl. § 20, samt kapittel 9a.57 Det er imidlertid bare er et fåtall patenter 

som opprettholdes gjennom hele patentperioden.58 Dette bør tas hensyn til ved 

verdifastsettelsen, slik at vurderingen av den økonomiske verdien først og fremst 

konsentreres om de første årene av patenthaverens enerett.59

Patenterbarhet i Norge er det avgjørende kriteriet for at en oppfinnelse skal omfattes av 

loven, og eneretten her i landet er derfor et naturlig utgangspunkt for den stedlige 

avgrensningen av oppfinnelsens verdi. Ettersom muligheter for patentering i andre land 

potensielt medfører inntekter som i stor grad kan overskygge de som oppnås i Norge, 

må imidlertid også slike muligheter tas i betraktning ved verdivurderingen. Den 
                                                
55 Wolk (2008)b s. 150
56 Jf. Bruun (1982) s. 181
57 Bruun (1982) s. 178
58 Stenvik (2006) s. 354
59 Jf. Bruun (1982) s. 178
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motsatte løsning ville føre til at arbeidstaker kunne bli avspist med bare en liten andel 

av oppfinnelsens reelle verdi. Lovens begrensning til kun å omfatte oppfinnelser som er 

patenterbare i Norge kan ikke sees å være til hinder for dette. At loven ikke omfatter

oppfinnelser som bare er patenterbare i andre land utelukker ikke at det ved 

verdifastsettelsen tillegges vekt at oppfinnelsen også er patenterbar i andre land.

Dersom en verdivurdering basert på de omtalte prinsipper fører til at oppfinnelsen er 

uten økonomisk verdi, vil arbeidstakeren normalt ikke ha krav på særskilt vederlag. 

Dette fremgår av dommen inntatt i Rt.1980.1237, der Høyesterett uttalte at det omsøkte 

patentet ikke hadde noen økonomisk betydning, fordi det var for stor forskjell mellom 

det patentsøkte systemet og systemet som ble brukt av arbeidsgiveren. Arbeidsgiveren

hadde derfor ikke noen enerett til den metoden som ble brukt. På denne bakgrunn kom 

retten til at "det ikke [forelå] grunnlag for å fastsette oppfinnergodtgjøring til Knudsen 

utover det han har mottatt".60

Er oppfinnelsens verdi derimot positiv, må det i neste omgang avgjøres hvilken andel 

av denne arbeidstakeren har krav på.61 Arbeidstakerens andel fastsettes ut fra de øvrige 

momentene som nevnes i § 7 annet ledd, og som er tema i de følgende punkter.

3.4.2 Omfanget av den rett arbeidsgiveren har overtatt

Ved vederlagsutmålingen skal det legges vekt på "omfanget av den rett arbeidsgiveren 

har overtatt". Dette momentet krever ingen omfattende drøftelse. Begrunnelsen for å 

tillegge omfanget vekt er arbeidstakerens mulighet til å utnytte resten av verdien på 

egenhånd dersom arbeidsgiveren bare har overtatt en del av rettighetene til 

oppfinnelsen.62

Ved at omfanget tillegges vekt, knyttes arbeidstakerens vederlag til om arbeidsgiveren 

har ervervet hele eller bare deler av eneretten patentet medfører.63 Omfanget av det 
                                                
60 Rt.1980.1237 på s. 1244-1245
61 Jf. Stenvik (2006) s. 282
62 Bruun (1982) s. 184-185
63 Wolk (2008) s. 151
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arbeidsgiveren har overtatt må avgjøres ut fra en tolkning av overdragelsesavtalen. Har 

arbeidsgiveren bare fått en begrenset lisens, må det videre vurderes hvorvidt denne er 

enkel eller eksklusiv, hvilken varighet den har, samt hvilke øvrige betingelser som er 

knyttet til lisensen.64 Disse spørsmålene vil nødvendigvis bero på en konkret vurdering.

3.4.3 Arbeidstakerens ansettelsesvilkår

Videre skal det legges vekt på "arbeidstakerens ansettelsesvilkår". Ansettelsesvilkårene 

kommer dermed inn både ved vurderingen av om arbeidstakeren har krav på særskilt 

vederlag, jf. pkt. 3.2 ovenfor, og ved avgjørelsen av hvor stort vederlaget skal være.

Lovteksten spesifiserer ikke nærmere hvilke kategorier av ansettelsesvilkår som er 

relevant ved vederlagsutmålingen. Spørsmålet som drøftes i det følgende er hva slags 

ansettelsesvilkår som kan begrunne en reduksjon av arbeidstakerens vederlag.

Wolk nevner at arbeidstakers oppgaver etter ansettelseskontrakten kan innvirke på 

størrelsen av vederlaget.65 Dette er en naturlig betraktning, sett i lys av at oppgavene 

også kan føre til at arbeidstakeren ikke har krav på vederlag overhodet. Er 

arbeidstakerens oppgaver FoU-oppgaver, men uten at dette fører til at rettighetene til 

oppfinnelsen ligger innenfor det han kunne forutsettes å yte til gjengjeld for alminnelig 

lønn, vil dette være et argument for et lavere vederlag.

I rettspraksis har man også tatt i betraktning vilkår som knytter seg til den prestasjon 

arbeidsgiver skal yte. I Bergen tingretts avgjørelse TBERG-2003-2914 hadde 

arbeidstakeren en lønn på kr 21.000 per måned, noe som av retten ble karakterisert som 

en lav lønn. Dette ble ansett som et argument for et høyere vederlag.66 Lønnsnivå kunne 

også tenkes tillagt vekt i motsatt retning, slik at en lav lønn ble sett som et argument for 

at også oppfinnervederlaget skulle holdes på et moderat nivå. En slik oppfatning 

stemmer imidlertid dårlig med den forutsetning at det er oppfinnelsens kommersielle 

                                                
64 Jf. Wolk (2008) s. 151
65 Wolk (2008) s. 151
66 Jf. også Wolk (2008) s. 151 og Bryde Andersen (1995) s. 103 om svensk og dansk rett
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verdi som skal godtgjøres, og kan heller ikke spores i rettspraksis. At godtgjørelsens 

størrelse ikke trenger stå i forhold til avlønningsforholdene for øvrig er også lagt til 

grunn i dansk rett.67

Utover lønnsnivå er det neppe et relevant moment om arbeidstakeren har en høy eller en 

mer underordnet stilling i bedriften. Loven gjelder på lik linje for både alminnelige 

arbeidstakere og personer i lederstillinger.68 Idet det er frembringelsen av noe

patenterbart som er den ekstraordinære prestasjon som skal godtgjøres, og ikke hvilket 

ansvar arbeidstakeren sitter med til daglig, vil stilling og rang trolig være uten relevans 

for fastsettelsen av vederlagets størrelse.

Av ansettelsesvilkår er det dermed særlig arbeidstakerens oppgaver etter kontrakten, 

samt den lønn han skal ha for arbeidet, som kan føre til at vederlaget reduseres. Dette 

henger sammen med at det arbeidstaker mottar fra arbeidsgiver skal være 

forholdsmessig sammenholdt med verdien av de ytelser han selv presterer.

3.4.4 Den betydning ansettelsen for øvrig kan ha hatt for oppfinnelsens 

tilkomst

Ved siden av ansettelsesvilkårene nevner § 7 annet ledd "den betydning ansettelsen for 

øvrig kan ha hatt for oppfinnelsens tilkomst". Arbeidstakerens ansettelse kan tenkes å få 

betydning for vederlagsutmålingen på en rekke måter. Momentet kan diskuteres ut fra

en kasuistisk gjennomgang av foreliggende rettspraksis.

I Borgarting lagmannsretts dom LB-2000-556 ble det vektlagt at arbeidstakeren hadde 

fått veiledning fra omgivelsene i forbindelse med arbeidet med oppfinnelsen. 

Arbeidstakeren hadde funnet opp en fremgangsmåte for fremstilling av kitosan av 

rekeskall til bruk i kosmetiske og farmasøytiske produkter. Retten uttalte at han ikke 

selv hadde tatt initiativet til utviklingen av fremgangsmåten, men ble gitt den som en 

                                                
67 Bryde Andersen (1995) s. 107-108, med henvisning til Østre Landsrets avgjørelse 2. juni 1995 (10. 

afd., sag nr. B-3233-88)
68 Innst. 1964 s. 32
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oppgave av sin overordnede. Det ble også lagt til grunn at arbeidstakeren ikke ville ha

kommet frem til oppfinnelsen uten faglig veiledning fra sine overordnede og andre 

personer i arbeidsmiljøet. På grunnlag av dette ble arbeidstakeren tilkjent det retten 

omtalte som en relativt beskjeden godtgjørelse.69

På samme måte betonte retten i voldgiftsdommen fra 1978 at arbeidstakeren hadde blitt 

stilt overfor det problemet oppfinnelsen skulle løse gjennom arbeidet i 

arbeidsgiverbedriften. Arbeidstakeren var ansatt som jernbinder, og var satt til å lage 

armeringsnett til støping av blomsterkasser. Oppfinnelsen bestod i en fremgangsmåte og 

et bøyeapparat som rasjonaliserte fremstillingen av armeringsnettene. Retten fremhevet

at oppfinnelsen hadde kommet til i løpet av lønnet overtid, og at arbeidstakeren hadde 

benyttet arbeidsgivers materiell, verktøy og lokaler under arbeidet med oppfinnelsen.70

Ettersom oppfinnelsen for det vesentligste måtte tilskrives arbeidstakerens initiativ og 

innsats, og ikke bedriften og forholdene der, førte disse faktorene likevel bare til en 

mindre reduksjon av vederlaget.

I Nordmøre herredsretts dom inntatt i RG.1998.1021 ble det vurdert om arbeidsgivers 

bistand til utvikling av en prototype kunne gi grunnlag for fradrag ved 

vederlagsutmålingen. Retten fant imidlertid at dette ikke kunne tillegges særlig vekt,

idet den uttalte at tilpasning av en egnet oppfinnelse alltid vil gi økte oppstartskostnader 

for en produksjonsbedrift. Derimot ble det tatt i betraktning at oppfinneren hadde fått 

hjelp til utforming av detaljer og andre praktiske forhold fra øvrige ansatte i bedriften.71

Også i TBERG-2003-2914 ble det vurdert hvilken betydning ansettelsen hadde hatt for 

oppfinnelsens tilkomst, og det ble lagt til grunn at arbeidstakeren trolig ikke ville ha 

gjort oppfinnelsen dersom han ikke hadde vært ansatt i et miljø med betydelig know-

how om og fokus på oppfinnelsens område. Retten uttalte så: "Dette er imidlertid neppe 

unormalt for arbeidstakeroppfinnelser, og det burde derfor ikke tilsi at Lauritzen får en 

andel i oppfinnelsens verdi som er mindre enn det som er vanlig". Derimot ble det 

                                                
69 LB-2000-556 på s. 17-18
70 Voldgiftsdom 1978 på s. 15
71 RG.1998.1021 på s. 1026
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tillagt vekt at oppfinneren hadde fått "betydelige bidrag fra kolleger" under 

utviklingsarbeidet.72

Et hovedinntrykk av rettspraksis er at konkrete bidrag fra personer i arbeidsmiljøet eller 

bruk av arbeidsgivers utstyr og materialer, ofte tillegges vekt av domstolene som 

argumenter for reduksjon av vederlaget. Derimot finnes det så vidt jeg kan se ikke noe 

eksempel på at mer abstrakte faktorer som inspirerende og kunnskapsrikt miljø har ført 

til lavere vederlag. En forklaring på dette kan være at inspirasjon og kunnskap er 

faktorer som vanskeligere lar seg måle enn mer konkret medvirkning. For øvrig viser 

den foreliggende rettspraksis at ansettelsens betydning avgjøres ut fra en konkret 

vurdering av hvilke bidrag som kan tilskrives arbeidsgiver og hvilke som kan tilskrives 

arbeidstaker.

3.4.5 Andre relevante momenter

Paragraf 7 annet ledd angir at det "særlig" skal tas hensyn til de ovenfor nevnte 

momenter, og gir dermed uttrykk for at listen ikke er uttømmende. I prinsippet kan nær 

sagt ethvert moment tas i betraktning i helhetsvurderingen.73 Nedenfor skal likevel 

nevnes enkelte forhold som kunne tenkes å få betydning ved vederlagsfastsettelsen, og 

som ikke faller inn under noen av de momentene loven eksplisitt omtaler.

Lovens faktorer er i stor grad bygget på objektivt konstaterbare forhold. Dette gir etter 

mitt skjønn støtte for at lovens rimelighetsstandard er objektiv, slik at partenes 

subjektive oppfatning av hva som er rimelig vederlag normalt ikke vil være relevant. 

Ved en eventuell domstolsbehandling vil imidlertid retten være bundet av partenes 

anførsler, jf. tvisteloven § 11-3, slik at partenes subjektive oppfatning kan utgjøre en 

prosessuell skranke. Dersom det legges til grunn at standarden er objektiv, vil det 

normalt heller ikke ha betydning at partene har inngått en forhåndsavtale som tilkjenner 

arbeidstaker et for høyt eller lavt vederlag. En slik avtale vil likevel kunne gi 

                                                
72 TBERG-2003-2914 på s. 11
73 Jf. Wolk (2008) s. 151
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opplysninger om ansettelsesforholdet slik det forelå før partene kom opp i en 

konfliktsituasjon, og gjennom dette influere på vederlagsutmålingen.

Forarbeidene gir videre støtte for at en subjektiv faktor som arbeidsgivers økonomi ikke 

kan redusere vederlaget. Dersom dårlig økonomi fører til at arbeidsgiver ikke kan betale 

vederlag i samsvar med lovens rimelighetsstandard, må han nøye seg med å overta en 

mindre omfattende lisens eller avstå fra overtakelse.74 Derimot må god økonomi hos 

arbeidsgiver kunne tillegges en viss vekt, i alle fall dersom den er en konsekvens av 

subjektiv nytteverdi av oppfinnelsen.

Et forhold tilknyttet oppfinnelsen som kunne tenkes tillagt vekt er hvorvidt denne har 

stor eller liten oppfinnelseshøyde. Oppfinnelseshøyde er et vilkår for patenterbarhet, jf.

patl. § 2, og dermed indirekte et vilkår for at oppfinnelsen skal omfattes av 

arbeidstakeroppfinnelsesloven. Kravet til oppfinnelseshøyde innebærer at oppfinnelsen 

må skille seg vesentlig fra det som var nærliggende for en fagmann innenfor det 

aktuelle området.75 Liten oppfinnelseshøyde ble i voldgiftsdommen fra 1978 anført som 

argument for at arbeidstakerens vederlag burde reduseres.76 Argumentet ser imidlertid 

ikke ut til å ha blitt fulgt opp i rettens vurderinger. Ettersom vederlagskravet er 

begrunnet i eneretten patenthaveren har, er det også lite nærliggende at 

oppfinnelseshøyden skal tillegges vekt ved vederlagsfastsettelsen. Eneretten vil være 

den samme uavhengig av stor eller liten oppfinnelseshøyde. Derimot vil 

oppfinnelseshøyden kunne innvirke på patentets beskyttelsesomfang,77 og dermed 

gjennom dette ha betydning for oppfinnelsens verdi, jf. pkt. 3.4.1 ovenfor.78

Den foreliggende rettspraksis viser at momenter utenfor de som nevnes i loven sjelden 

vies noen utstrakt oppmerksomhet i domsgrunnene. Det er derfor nærliggende å anta at 

andre faktorer bare unntaksvis får særlig betydning for vederlagsfastsettelsen. 

Muligheten til også å ta andre forhold i betraktning fungerer dermed først og fremst 
                                                
74 Jf. Innst. 1964 s. 28-29
75 NU 1963:6 s. 127
76 Voldgiftsdom 1978 s. 9
77 Jf. Stenvik (2001) s. 743 flg.
78 Jf. (Bruun) 1982 s. 177
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som en trygghet for at lovens standard vil gi rimelige resultater også der helt særegne 

omstendigheter gjør seg gjeldende.

3.5 Vederlagets form

Det andre hovedspørsmålet som melder seg knyttet til arbeidstakerens vederlag er som 

nevnt hvilke krav lovens rimelighetsstandard stiller til vederlagets form. Loven eller 

dens forarbeider angir ikke på hvilken måte arbeidstakerens vederlag for oppfinnelsen 

skal utbetales. Eventuelle begrensninger i partenes frihet må derfor forankres i lovens 

rimelighetskrav. Problemstillingen i det følgende er hvilke krav til vederlagets form 

som kan utledes av lovens begrep rimelig godtgjøring.

Vederlag for arbeidstakeroppfinnelser utbetales vanligvis som et samlet engangsbeløp 

eller som royalty. Eventuelt kan man benytte en kombinasjon av disse.79 En del 

bedrifter har også som vanlig ordning at de utbetaler såkalte milepælsbeløp ved visse på 

forhånd fastsatte anledninger, vanligvis oppfinnelsens tilkomst og meddelelse av 

patent.80 Begrepet godtgjøring medfører imidlertid ikke noe hinder for at vederlaget 

utbetales i form av annet enn norske penger. Det må derfor kunne tenkes vederlag 

utbetalt i fremmed valuta eller i form av naturalia. Et eksempel på vederlag i annet enn 

norsk mynt kan være at arbeidstakeren får en lisens til utnyttelse i egen bedrift eller 

lignende når arbeidsgiveren overtar de fulle rettighetene til oppfinnelsen.

En alternativ form for vederlag er at godtgjøringen for oppfinnelsen integreres i 

arbeidstakerens lønn.81 En kompliserende faktor her er imidlertid at det kan være 

problematisk å skille ut hvilken del av lønnen som skriver seg fra oppfinnelsen og hva 

som er vederlag for ordinær arbeidsinnsats. Bruun mener derfor at bevisbyrden for at 

lønnen delvis utgjør vederlag for oppfinnelsen ligger på arbeidsgiveren.82 Vederlag i 

                                                
79 Bryde Andersen (1995) s. 100-101. Se også NU 1963:6 s. 308 om det samme spørsmålet vedrørende 

tvangslisenser
80 NIP/Tekna (06.04.11), Smith-Meyer (1996) s. 39 flg.
81 Jf. Bruun (1982) s. 192 flg.
82 Bruun (1982) s. 192
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form av høyere lønn kan også være problematisk dersom arbeidstakeren slutter i 

bedriften før han har mottatt tilstrekkelige lønnsutbetalinger. 

Det finnes ingen eksempler fra rettspraksis der vederlaget et utformet som annet enn 

norske penger, slik at det ikke kan sluttes noe sikkert med hensyn til kravene til 

vederlagets form. Trolig vil verken vederlag i form av naturalia, fremmed valuta eller 

lønnsforhøyelse i seg selv være i strid med lovens rimelighetskrav. Derimot vil etter 

mitt syn en godtgjøring som ikke har noen konkret økonomisk verdi neppe gi

tilstrekkelig kompensasjon for det økonomiske potensial som en patenterbar 

oppfinnelse innebærer. Eksempler på slik ikke-økonomisk kompensasjon kan være

positiv omtale i interne nyhetsmeldinger, plass i bedriftens "hall of fame" for oppfinnere 

etc.83

Med unntak for de nevnte eksemplene på ikke-økonomisk vederlag er det ikke 

holdepunkter for at partenes frihet til å velge vederlagets form er begrenset i særlig 

grad. Det kan likevel ikke utelukkes at det er visse vederlagsformer som ikke kan 

benyttes, av den grunn at de ikke kan anses som en rimelig godtgjøring.

3.6 Sammenfattende bemerkninger: vederlagsfastsettelse i praksis

Den foregående analyse av begrepet rimelig godtgjøring og den praksis som foreligger i 

relasjon til dette gir grunnlag for noen generelle refleksjoner. Det mest iøynefallende er 

at utmålingen av vederlag for arbeidstakeroppfinnelser er basert på konkrete 

avveininger av hensynene som gjør seg gjeldende i den enkelte sak, og at det derfor er 

vanskelig å trekke ut noen generelle retningslinjer for vederlagsutmålingen.

Et fellestrekk ved de rettsavgjørelser som foreligger er at de tar utgangspunkt i 

oppfinnelsens verdi, for så å se på hvilke faktorer som taler for at arbeidstakerens 

vederlag skal reduseres fra dette utgangspunktet. Arbeidstakerens vederlag fastsettes 

deretter som en prosentvis andel av oppfinnelsens verdi, eller som et skjønnsmessig 

                                                
83 Jf. NIP (2004) s. 13
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utmålt beløp. Hvilket vederlag man etter dette har kommet frem til ligger innenfor et 

stort størrelsesmessig spenn, både nominelt og prosentvis.

Det høyeste vederlaget som er tilkjent for en arbeidstakeroppfinnelse i norsk rett er kr 

700.000 for rettighetene til en SMS-tjeneste til tekst-TV i saken TBERG-2003-2914. 

Oppfinnelsen ble gjort innenfor en bransje hvor det må antas at nye oppfinnelser lett 

kan generere store pengebeløp, noe som uttrykkes gjennom rettens anslag om at 

tjenesten internasjonalt ville kunne gitt et inntektsnivå på over 100 millioner kroner. En 

prosentvis høy vederlagssats ble benyttet i voldgiftsdommen, der arbeidstakeren for en 

enkel lisens ble tilkjent et vederlag tilsvarende 70 % av den totale lisensverdien, noe 

som utgjorde kr 45.000. I dommen inntatt i RG.1998.1021 ble arbeidstakeren tilkjent et 

vederlag på kr 320.000 – tilsvarende 3 % av arbeidstakerbedriftens inntekter fra 

oppfinnelsen. I motsatt ende av skalaen ligger vederlaget på kr 25.000 for fulle 

rettigheter til oppfinnelsen som ble tilkjent i LB-2000-556.
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4 Tidsmessige skranker for arbeidstakers vederlagskrav

4.1 Arbeidstakeroppfinnelsesloven § 7 tredje ledd

Arbeidstakeroppfinnelsesloven § 7 oppstiller i tredje ledd prosessuelle frister for

søksmål om godtgjøring for arbeidsgiverens overtakelse av rettighetene til 

oppfinnelsen. Her heter det:

"Søksmål om godtgjøring må være reist innen 5 år fra det tidspunkt da arbeidsgiveren har 

ervervet rett til oppfinnelsen. Er det søkt patent på oppfinnelsen, kan søksmålet dog alltid reises 

innen 1 år etter at patentsøknaden er endelig avgjort."

Begrunnelsen for å innta en slik fristbestemmelse var at man under den svenske loven 

hadde erfart at det kunne ta meget lang tid fra arbeidsgiveren overtok oppfinnelsen og 

frem til vederlaget ble mottatt av arbeidstakeren. Fristbestemmelsen i § 7 tredje ledd var 

derfor ment å skulle påskynde arbeidstakerens oppgjør for rettighetene til 

oppfinnelsen.84

Fristreglene i § 7 tredje ledd kommer bare til anvendelse "når annet ikke er eller må 

anses avtalt", jf. § 2. Det kan i forbindelse med dette reises spørsmål om hva som skal 

til for å fravike lovens regler. Ordlyden tyder på at det ikke kreves uttrykkelig 

fravikelse, men at det er tilstrekkelig at dette fremgår av omstendighetene. For øvrig 

finnes det i forarbeider eller praksis ingen holdepunkter for hva som skal kreves for 

fravikelse.

Etter mitt syn kan det være grunn til å differensiere ettersom hvorvidt loven anføres 

fraveket til arbeidstakerens fordel eller ulempe, slik at det skal klarere holdepunkter til 

for at kortere søksmålsfrister enn de som er foreskrevet i § 7 tredje ledd skal gjelde, enn 

dersom det er snakk om å forlenge fristene. På samme måte som ved arbeidstakerens 

                                                
84 Innst. 1964 s. 29
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fraskrivelse av retten til rimelig vederlag bør det i alle fall kreves at han har forstått at 

han har fraskrevet seg sin rett etter loven og godtatt en annen ordning. Hva som 

nærmere skal kreves med hensyn til fravikelsens klarhet vil måtte bero på en konkret 

vurdering.

4.2 Fristens utgangspunkt

Femårsfristen i § 7 tredje ledd første punktum begynner å løpe "fra det tidspunkt da 

arbeidsgiveren har ervervet rett til oppfinnelsen". Hvilket tidspunkt rettighetene til 

oppfinnelsen har gått over beror på en tolkning av overdragelsesavtalen.

Hvor avtalen kun angir at rettighetene til oppfinnelsen skal overdras, men er taus om de 

øvrige overdragelsesvilkår, kan det reises spørsmål om dette er tilstrekkelig til at 

arbeidsgiver har ervervet rett til oppfinnelsen. I avtaleretten opereres det gjerne med et 

prinsipp om at bindende avtale er inngått først når man har kommet til enighet om de 

vesentlige punktene.85 Et tilsvarende prinsipp kunne også tenkes anvendt i relasjon til 

arbeidsgivers overtakelse av rettighetene til en arbeidstakeroppfinnelse. 

Verken arbeidsgiver eller arbeidstaker har imidlertid særlig anledning til å gå fra 

avtalen etter at krav om overtakelse av rettighetene til oppfinnelsen er fremsatt. En 

underretning fra arbeidsgiver om overtakelse av rettighetene er en bindende

viljeserklæring, og det kan ikke knyttes betingelser til denne.86 Heller ikke 

arbeidstakeren kan nekte å overdra rettighetene til oppfinnelsen når slik underretning er 

gitt, jf. arbeidstakeroppfinnelsesloven § 6. De beste grunner taler derfor for at 

arbeidsgiver har ervervet rett til oppfinnelsen allerede når det er på det rene at det skal 

skje en overdragelse – normalt ved arbeidsgiverens underretning om at han ønsker å 

overta rettighetene til oppfinnelsen etter § 6. Femårsfristen i § 7 tredje ledd må derfor 

antas å løpe fra dette tidspunktet.87

                                                
85Se for eksempel Rt.2010.1478, Rt.1998.946, Rt.1996.415, Rt.1992.1110. Jf. også Woxholth 2006 s. 112
86 Innst. 1964 s. 38
87 Jf. også Smith-Meyer (1996) s. 39
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Dersom det er søkt patent på oppfinnelsen oppstiller § 7 tredje ledd annet punktum en 

tilleggsfrist på ett år fra patentsøknaden er endelig avgjort. Tilleggsfristen er begrunnet i 

at patenterbarhetsspørsmålet er avgjørende for arbeidsgiverens godtgjøringsplikt, og 

fører til at søksmålsfristen forlenges der spørsmålet om oppfinnelsen kan patenteres

ikke er avgjort ved eller avgjøres først kort tid før femårsfristen løper ut.88 Spørsmålet 

er når patentsøknaden er endelig avgjort, slik at ettårsfristen begynner å løpe.

Søknadsprosessen avsluttes for en patenterbar oppfinnelse ved at det meddeles patent, 

jf. patl. § 21 annet ledd. Blir resultatet av søknadsbehandlingen at søknaden avslås, er 

oppfinnelsen ikke omfattet av arbeidstakeroppfinnelsesloven, jf. dens § 1. En eventuell 

videre behandling i Patentstyret som følge av innsigelse etter patl. § 24 eller krav om 

administrativ overprøving etter patl. § 52b dreier seg ikke om patentsøknaden, men om 

det meddelte patentet. Patentsøknaden er dermed endelig avgjort fra patentet er 

meddelt, slik at tilleggsfristen på ett år løper fra dette tidspunktet.

Patentsøknadsprosessen ble endret til den nåværende ordning ved lov 22. desember 1995 nr. 82. Før dette 

ble patentsøknader publisert etter en foreløpig behandling i Patentstyret, såkalt utlegning, og det kunne 

deretter innen tre måneder fremsettes innsigelser mot søknaden. Først etter utløpet av innsigelsesfristen 

ble søknaden tatt opp til fortsatt behandling, og søknaden ble avslått eller patent meddelt. Etter 

lovendringen skal eventuelle innsigelser settes frem først etter at patentet er meddelt – såkalt post grant 

opposition.89 Ettersom lovendringen medførte en forkortning av søknadsprosessen, har den også ført til at 

tilleggsfristen på ett år i arbeidstakeroppfinnelsesloven § 7 tredje ledd nå begynner å løpe på et tidligere 

tidspunkt. Fremskyndelsen av fristens starttidspunkt må antas å være en utilsiktet konsekvens av 

endringen av patentloven.

4.3 Fristavbrudd

Fristene i § 7 tredje ledd avbrytes ved at det reises søksmål om godtgjøring. Det følger 

av ordlyden at saksanlegg for de ordinære domstoler eller forliksrådet virker 

fristavbrytende, og det samme gjelder saksanlegg for voldgiftsrett, herunder der 

meklingsnemnda for arbeidstakeroppfinnelser fungerer som voldgiftsrett. Det kan 

imidlertid spørres om også innbringelse av sak til mekling i meklingsnemnda for 

                                                
88 Innst. 1964 s. 41
89 Ot. Prp. nr. 59 (1994-1995) s. 14-15, Stenvik (2006) s. 100



30

arbeidstakeroppfinnelser skal avbryte søksmålsfristene. Spørsmålet kommer på spissen 

der partene har fått saken behandlet i meklingsnemnda, og det senere anlegges ordinært 

søksmål etter utløpet av søksmålsfristene i § 7 tredje ledd. Hvorvidt saksinnbringelse 

for meklingsnemnda for arbeidstakeroppfinnelser har fristavbrytende virkning er tema i 

det følgende.

Saksinnbringelse for meklingsnemnda omfattes ikke av en alminnelig forståelse av 

formuleringen søksmål, noe som medfører at å la slik saksinnbringelse virke 

fristavbrytende fordrer en utvidende tolkning av bestemmelsen. Hvordan bestemmelsen 

skal tolkes er så vidt kan sees ikke omtalt i lovens forarbeider eller tatt stilling til i 

rettspraksis,90 og spørsmålet er heller ikke drøftet i norsk juridisk teori.91 Hensynet til 

partenes videre samarbeidsforhold, samt prosessøkonomiske hensyn, kunne tilsi at 

arbeidstakeren ikke tvinges til å anlegge ordinært søksmål mens sak vedrørende 

vederlagskravet er til mekling i nemnda. Søksmålsfristenes prosessuelle karakter gjør 

det imidlertid betenkelig å gjøre dem til gjenstand for utvidende tolkning utelukkende 

på bakgrunn av reelle hensyn. Det må derfor undersøkes hvorvidt det finnes andre 

holdepunkter for at saksinnbringelse for nemnda skal ha fristavbrytende virkning.

Behandling i meklingsnemnda for arbeidstakeroppfinnelser har likhetstrekk med 

behandling i ordinære domstoler eller forliksråd. Behandlingen er formalisert i 

saksbehandlingsreglene i forskrift til meklingsnemnda for arbeidstakeroppfinnelser, noe 

som blant annet innebærer at det ved saksinnbringelse må sendes skriftlig begjæring 

som skal tilfredsstille visse formkrav, jf. forskriftens § 5. Den notoritet som er 

nødvendig for avbrytelse av en søksmålsfrist synes dermed å være ivaretatt. Et

ytterligere likhetstrekk er at mekling i nemnda etter arbeidstakeroppfinnelsesloven § 14 

trer i stedet for mekling i forliksrådet.

På den annen side er det også betydelige forskjeller mellom behandling i 

meklingsnemnda og behandling i forliksråd eller domstol. I motsetning til disse 

                                                
90 Søk i www.lovdata.no, base: HRA, LRA, TRA, lovhenvisning lov-1970-04-17-21-§7, foretatt 28.03.11
91 Den tilsvarende finske bestemmelsen er i teorien forstått slik at saksinnbringelse for nemda ikke har 

fristavbrytende virkning, jf. Bruun (1982) s. 211

www.lovdata.no
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organene har meklingsnemnda ikke kompetanse til å avsi avgjørelser som er bindende 

for partene. Prosessen for nemnda er utelukkende en meklingsprosess med sikte på at 

partene selv skal komme frem til et forlik, noe som fratar saksinnbringelsen preg av 

søksmål.

Til sammenligning åpner arbeidsmiljøloven i § 17-2 første ledd for behandling i 

tvisteløsningsnemnd blant annet av saker som gjelder brudd på regler om fortrinnsrett 

for deltidsansatte, jf. § 14-3. Etter § 17-4 første ledd gjelder en søksmålsfrist på åtte 

uker i tvister vedrørende slike forhold. Fristen avbrytes utelukkende ved at det tas ut 

ordinært søksmål,92 slik at saksinnbringelse for tvisteløsningsnemnda ikke er omfattet

av søksmålsbegrepet. Ettersom det ved nemndsbehandling i § 17-2 tredje ledd gis en ny 

åtteukersfrist for å bringe saken inn for domstolene etter at nemndas avgjørelse 

foreligger, får denne forståelsen av loven likevel mindre betydning her enn for saker 

innbrakt for meklingsnemnda for arbeidstakeroppfinnelser.

Konsekvensen av at saksinnbringelse for meklingsnemnda ikke gis fristavbrytende 

virkning ville være at arbeidstaker risikerer å måtte anlegge søksmål mens meklingen 

pågår, for å sikre at søksmålsfristen ikke løper ut. Dette reiser spørsmål om en sak som 

er til behandling i nemnda i det hele tatt kan bringes inn for domstolene. Det følger 

indirekte av tvisteloven § 18-2 (3) at ulike former for nemndsbehandling kan ha 

litispendensvirkning dersom det "følger av lov eller bestemmelse gitt i medhold av lov". 

Verken arbeidstakeroppfinnelsesloven eller forskrift for meklingsnemnda for 

arbeidstakeroppfinnelser gir imidlertid hjemmel for å tillegge behandling i nemnda 

litispendensvirkninger. Det må derfor antas at pågående behandling i meklingsnemnda 

for arbeidstakeroppfinnelser ikke er til hinder for at det innledes søksmål for de 

alminnelige domstoler eller forliksråd.

På bakgrunn av dette er det neppe tilstrekkelig grunnlag for å tolke søksmålsbegrepet i 

arbeidstakeroppfinnelsesloven § 7 tredje ledd utvidende slik at det også omfatter 

saksinnbringelse for meklingsnemnda. Slik saksinnbringelse fører ikke til at

                                                
92 Kommentar til arbeidsmiljøloven (2011) s. 994



32

søksmålsfristene avbrytes. Søksmålsfristen avbrytes dermed kun ved søksmål for de 

alminnelige domstoler og forliksråd, samt voldgiftsrett.

4.4 Beslektede rettsregler: foreldelse

Arbeidstakeroppfinnelseslovens søksmålsfrister suppleres av foreldelseslovens (fl.) 

frister.93 At arbeidstakerens vederlagskrav ikke er foreldet er imidlertid ikke en 

prosessuell skranke for søksmål, men et vilkår for at det i det hele tatt består et krav.94

Foreldelse fører således til at fordringshaveren taper retten til oppfyllelse, jf. fl. § 24.95

For partene vil likevel de praktiske konsekvensene av oversittelse i stor grad være de 

samme – adgangen til å kreve vederlag faller bort.

Den alminnelige foreldelsesfrist er etter fl. § 2 tre år, og således kortere enn 

arbeidstakeroppfinnelseslovens femårsfrist. Dersom fristene i de to lovene begynner å 

løpe på samme tidspunkt vil foreldelse normalt inntre tidligere enn søksmålsfristene i 

arbeidstakeroppfinnelsesloven løper ut. Dette innebærer at søksmålsfristene i praksis får

mindre betydning, ettersom det materielle vederlagskravet i alle tilfelle allerede har falt 

bort. Spørsmålet som behandles i dette kapitlet er i hvilke tilfelle 

arbeidstakeroppfinnelseslovens søksmålsfrister har selvstendig betydning ved siden av 

foreldelsesfristene.

Mens arbeidstakeroppfinnelseslovens frister løper fra det tidspunkt da arbeidsgiver har 

ervervet rett til oppfinnelsen, begynner foreldelsesfristen etter fl. § 3 å løpe "fra den dag 

da fordringshaveren tidligst har rett til å kreve oppfyllelse". Når arbeidstakeren tidligst 

kan kreve vederlagskravet oppfylt beror på en tolkning av overdragelsesavtalen. Er det 

fastsatt et bestemt forfallstidspunkt, vil foreldelsesfristen begynne å løpe fra dette.96

Dersom avtalen derimot ikke angir forfallstidspunkt, gir arbeidstakeroppfinnelsesloven 

ikke svar på når arbeidstakeren kan kreve oppfyllelse av vederlagskravet. Stenvik har på 
                                                
93 Stenvik (2006) s. 281
94 Om distinksjonen, se Skoghøy (2010) s. 204
95 Se Røed (2010) s. 661 flg.
96 Røed (2010) s. 149
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bakgrunn av dette uttalt: "Det må muligens anses som lovens forutsetning at slike vilkår 

må fastsettes ved avtale, forlik eller dom. I så fall er det naturlig å si at arbeidstakerens 

krav først forfaller når godtgjørelsen er fastsatt på bindende måte. Dette har bl.a. 

konsekvenser for spørsmålene om renter …, og foreldelse …. ."97 Samme synspunkt er 

lagt til grunn i voldgiftsdommen fra 1978 der det, riktignok i en noe annen 

sammenheng, uttales at "godtgjøringen etter det system som loven om 

arbeidstakeroppfinnelser bygger på, ikke kan anses forfalt til betaling før den er 

fastsatt".98

Det nevnte synspunkt harmonerer imidlertid dårlig med reglene som gjelder for 

fordringer i alminnelighet. Når særskilt forfallstidspunkt ikke er fastsatt, bestemmer

gjeldsbrevloven § 5 første ledd at kravet forfaller "straks kravsmannen seier frå". Det 

følger av den såkalte Factoring Finans-dommen at gjeldsbrevslovens regler for enkle 

gjeldsbrev kan anvendes analogisk på enkle krav.99 Selv om fordringen forfaller først 

ved faktisk påkrav, har kreditor mulighet til å kreve oppfyllelse allerede fra kravets 

tilblivelse. Foreldelsesfristen begynner derfor i påkravstilfellene å løpe allerede fra det 

tidspunkt kreditor kunne ha krevet oppfyllelse.100 Dette må antas å gjelde selv om det 

gjenstår å fastlegge kravets størrelse, noe som støttes av fl. § 3 nr. 2, hvor det gis

uttrykk for at uvisshet om kravets størrelse ikke er til hinder for at foreldelsesfristen 

begynner å løpe ved krav som oppstår ved mislighold. Regelen i § 3 nr. 2 er ansett for å 

være et utslag av hovedregelen i § 3 nr. 1.101

Begrunnelsen for at foreldelsesfristen løper allerede fra det tidspunkt kreditor kunne 

fremsette påkrav, er at kreditor ikke egenhendig skal kunne holde kravet i live i 

ubegrenset tid.102 Dette hensynet gjør seg gjeldende i like stor grad ved vederlagskrav 

for arbeidstakeroppfinnelser som ved andre fordringer. Det er derfor vanskelig å se 

noen overbevisende begrunnelse for at regelen skal være en annen her.
                                                
97 Stenvik (u.å.)b note 26
98 Voldgiftsdom 1978 s. 20
99 Rt.1992.504 på s. 507. Se også Rt.1957.778 samt Innst. O. IV (1939) s. 3
100 Ot.prp. nr. 38 (1977-78) s. 52
101 Se bl.a. Rt.2002.696, jf Ot.prp. nr. 38 (1977-78) s. 53
102 Ot.prp. nr. 38 (1977-78) s. 52
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På bakgrunn av dette er det nærliggende å tro at foreldelsesfristen løper allerede fra det

tidspunkt da arbeidstakeren kunne fremsette krav om vederlag for rettighetene til 

oppfinnelsen – i mangel av særskilt avtale ved arbeidsgivers overtakelse av rettighetene. 

Foreldelsesfristen løper da fra samme tidspunkt som søksmålsfristene i 

arbeidstakeroppfinnelsesloven.

Som vist ovenfor avbrytes arbeidstakeroppfinnelseslovens frister kun ved søksmål. 

Etter foreldelseslovens §§ 14 flg. foreligger flere ulike muligheter for å oppnå avbrudd

av foreldelsesfristen. Nedenfor følger en gjennomgang av de ulike muligheter for 

fristavbrudd i relasjon til vederlagskrav for arbeidstakeroppfinnelser.

Foreldelsesfristen avbrytes for det første ved at skyldneren "uttrykkelig eller ved sin 

handlemåte erkjenner forpliktelsen", jf. fl. § 14. Bestemmelsen vil kunne komme til 

anvendelse dersom partene i etterkant av overdragelsen av rettighetene til en 

arbeidstakeroppfinnelse inngår avtale om hvilket vederlag som skal svares. Når 

arbeidsgiveren inngår slik avtale om fordringens størrelse, må dette normalt forstås som

en erkjennelse av fordringens eksistens. Erkjennelsen er samtidig utgangspunkt for ny 

foreldelsesfrist, jf. fl. § 20. 

For det andre avbrytes foreldelsesfristen etter fl. § 15 når "fordringshaveren tar rettslig 

skritt mot skyldneren for å få dom, skjønn, voldgiftsdom eller tilsvarende avgjørelse". 

Det følger av ordlyden at saksanlegg for ordinære domstoler eller forliksråd, samt for 

voldgiftsrett, virker fristavbrytende. På samme måte som i relasjon til søksmålsfristene i 

arbeidstakeroppfinnelsesloven oppstår spørsmål om innbringelse av sak for 

meklingsnemnda for arbeidstakeroppfinnelser vil avbryte fristen.

Formuleringen rettslig skritt i fl. § 15 er noe videre enn begrepet søksmål i 

arbeidstakeroppfinnelsesloven. En tilsvarende avgjørelse som dem bestemmelsen 

eksplisitt nevner er ifølge forarbeidene "annen endelig avgjerd med tilsvarende 

bindende virkning som en dom".103 Slik tilsvarende avgjørelse omfatter blant annet 

                                                
103 Ot.prp. nr 38 (1977-78) s. 68
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rettsforlik.104 Ettersom forlik som inngås for nemnda etter forskrift for meklingsnemnda 

for arbeidstakeroppfinnelser § 13 annet ledd har samme virkning som rettsforlik, kunne 

dette tale for å la nemndas forliksforslag omfattes av begrepet. Forliksforslagene har 

imidlertid ikke i seg selv bindende virkning, men er valgfritt for partene å godta. 

Forslagene er dermed heller ikke noen egentlig avgjørelse, og ordlyden i fl § 15 gjør det 

vanskelig å la saksinnbringelse for nemnda omfattes. Det må derfor antas at det å bringe 

sak inn for meklingsnemnda for arbeidstakeroppfinnelser ikke har fristavbrytende 

virkning etter fl. § 15.

En tredje mulighet for fristavbrudd er å bringe saken inn for administrativ avgjørelse, jf.

fl. § 16. Etter § 16 nr. 1 avbrytes foreldelsen "når tvist om kravet bringes inn til 

avgjørelse ved et forvaltningsorgan som har særskilt myndighet til å avgjøre slik tvist".

Det kan derfor spørres om saksinnbringelse for meklingsnemnda skal virke 

fristavbrytende etter denne bestemmelsen.

Ordlyden omtaler organ med særskilt myndighet til å avgjøre tvist. Den taler dermed for 

at organet må ha kompetanse til å avgjøre saken for å være omfattet. Det nærmere 

innholdet i kravet til særskilt avgjørelsesmyndighet er imidlertid uklart.105 Bakgrunnen 

for bestemmelsen er at det ved eksistens av en særskilt ordning for å avgjøre tvist om 

kravet bør være tilstrekkelig at fordringshaveren benytter seg av denne.106 Røed antar at 

fl. § 16 nr. 1 derfor kan komme til anvendelse også på organer som kun har kompetanse 

til å avgi rent rådgivende uttalelser, og nevner som eksempel Klagenemnda for 

Offentlige Anskaffelser (KOFA).107 I motsetning til KOFA har imidlertid ikke 

meklingsnemnda for arbeidstakeroppfinnelser noen egentlig rådgivende myndighet, 

men skal kun gjennom mekling legge til rette for at partene selv kommer frem til en 

minnelig løsning.

                                                
104 Ot.prp. nr. 38 (1977-78) s. 68, Røed 2010 s. 469
105 Røed 2010 s. 543
106 Ot.prp. nr. 38 (1977-78) s. 69
107 Røed 2010 s. 548-549
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Av mulige sammenlignbare tilfelle kan nevnes Bufetats myndighet til å fastsette 

underholdsbidrag etter barneloven §§ 51 flg., jf. også forskrift om mekling etter 

ekteskapsloven og barneloven. Formålet med slik mekling er etter barneloven § 52 at 

partene selv skal komme frem til en avtale, og mekleren skal hjelpe dem frem til dette. I

forarbeidene til foreldelsesloven er det foreskrevet at § 16 nr. 1 skulle komme til 

anvendelse når slike saker ble brakt inn for Fylkesmannen, som tidligere fastsatte 

underholdsbidrag etter barneloven.108 I henhold til nå opphevet lov om born i ekteskap

og born utanom ekteskap traff Fylkesmannen "avgjerd" om underholdsbidrag, og hadde 

dermed en mer vidtrekkende kompetanse enn Bufetat har i dag. Det er derfor ikke 

holdepunkter for at mekling for Bufetat i dag omfattes av fl. § 16 nr. 1 og fører til 

fristavbrudd.

Meklingsnemnda for arbeidstakeroppfinnelser eksisterte på tidspunktet for 

foreldelseslovens forberedelse, men er ikke i forarbeidene nevnt i forbindelse med 

anvendelsesområdet for fl. § 16 nr. 1. Foreldelsesreglene er videre utpreget 

positivrettslige, og det foreligger derfor neppe tilstrekkelig tungtveiende argumenter for 

at bestemmelsen i § 16 nr. 1 kan brukes utenfor det området ordlyden angir. Det er 

derfor mest nærliggende å anta at saksinnbringelse for meklingsnemnda for 

arbeidstakeroppfinnelser ikke virker fristavbrytende etter fl. § 16 nr. 1.

Den omtalte regelen om saksinnbringelse ved forvaltningsorgan gjelder tilsvarende 

dersom tvisten bringes inn for "klage- eller reklamasjonsnemnd som er opprettet av 

skyldneren eller bransjeorganisasjon han er tilsluttet eller under deres medvirkning"

eller hvis "vedtektene for nemnda er offentlig godkjent etter særskilt lovbestemmelse 

eller hvis skyldneren godtar at tvist om kravet bringes inn for en opprettet klage- eller 

reklamasjonsnemnd", jf. fl. § 16 nr. 2 bokstav a. Meklingsnemndas vedtekter fremgår 

av forskrift for meklingsnemnda for arbeidstakeroppfinnelser, som har hjemmel i 

arbeidstakeroppfinnelsesloven § 13 tredje ledd. Derimot kan nemnda neppe anses som 

en "klage- eller reklamasjonsnemnd" i § 16 nr. 2 bokstav a sin forstand. Dens oppgave 

er ikke å behandle klager eller reklamasjoner, men å legge til rette for at partene selv 

kommer frem til en minnelig løsning. Den har i så måte mer til felles med utenrettslig 

                                                
108 Ot. Prp. nr. 38 (1977-78) s. 69
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mekling etter tvistelovens kapittel 7, noe som ikke fører til avbrytelse av 

foreldelseslovens frister.109 Etter dette må det antas at innbringelse av tvist for 

meklingsnemnda for arbeidstakeroppfinnelser ikke har fristavbrytende virkning etter fl.

§ 16 nr. 2 bokstav a.

Det foregående viser at foreldelseslovens frister avbrytes ved de samme disposisjoner 

som søksmålsfristene i arbeidstakeroppfinnelseslovens § 7 tredje ledd, med unntak for

arbeidsgivers erkjennelse. Hvor særskilt forfallstidspunkt ikke er fastsatt vil fristene 

også begynne å løpe på samme tid. Søksmålsfristene får dermed kun selvstendig 

betydning dersom det er fastsatt forfall mindre enn tre år før søksmålsfristenes utløp, 

eller der arbeidsgiver erkjenner kravet mindre enn tre år før fristene løper ut. I andre 

tilfelle vil det materielle vederlagskravet være falt bort ved søksmålsfristenes utløp, slik 

at de prosessuelle fristene i § 7 tredje ledd ikke får noen praktisk betydning.

4.5 Konsekvenser ved fristoversittelse: preklusjon?

En søksmålsfrist er en spesiell prosessforutsetning, som utgjør en skranke for adgangen 

til å få det materielle kravet realitetsbehandlet ved domstol.110 Slike prosessuelle frister 

kan være preklusive, hvilket innebærer at den som oversitter fristen mister retten til å 

foreta prosesshandlingen, jf. domstolloven § 152.111 Spørsmålet om hvorvidt 

søksmålsfristene i § 7 tredje ledd fører til preklusjon av arbeidstakerens adgang til å 

reise søksmål om vederlagskrav er tema for dette kapitlet.

Etter arbeidstakeroppfinnelsesloven § 7 tredje ledd "må" søksmål være reist innen 

fristene bestemmelsen oppstiller. En alminnelig forståelse av formuleringen tilsier at det 

ikke er adgang til å reise søksmål etter utløpet av fristene. Tilsvarende formulering 

benyttes i lovens § 6, der det heter at arbeidsgiveren "må" underrette arbeidstakeren 

skriftlig innen fire måneder dersom han vil overta retten til en oppfinnelse som er gjort 

                                                
109 Røed (2010) s. 473
110 Jf. Skoghøy (2010) s. 202-204
111 Skoghøy (2010) s. 622
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av arbeidstakeren. Regelen forstås slik at arbeidsgiveren ikke lenger har krav på å 

overta rettighetene til oppfinnelsen dersom slikt krav ikke fremmes innen fristen.112

Det kan imidlertid spørres om den adgang til å kreve revisjon av vederlaget partene har 

etter § 10 leder til at søksmålsfristene ikke kan ha preklusiv virkning. Gjennom den 

tidsubegrensede revisjonsadgangen er det gitt uttrykk for at arbeidstakerens 

vederlagskrav ikke nødvendigvis er endelig selv om det er fastsatt i samsvar med § 7.

Dette kan tyde på at det ikke har vært lovgivers intensjon at vederlaget må gjøres opp 

innen en bestemt tid etter overtakelsen. Hvorvidt revisjon kan kreves også dersom det 

ikke opprinnelig er fastsatt noe vederlag drøftes nedenfor under pkt. 5.1.

Hvilke virkninger oversittelse av søksmålsfristene skal ha er ikke direkte behandlet i 

lovens forarbeider. Indirekte kan imidlertid forarbeidene leses slik at de gir uttrykk for 

at søksmålsfristene er preklusive. Det uttales her:

"I § 7, siste ledd, har man tatt med en frist for adgangen til å reise søksmål om godtgjøring. 

Sådant søksmål må være reist innen 5 år fra det tidspunkt da arbeidsgiveren har ervervet rett til 

oppfinnelsen. Er det søkt patent på oppfinnelsen, kan søksmålet dog alltid reises innen et år etter 

at patentsøknaden er avgjort. Som før nevnt bygger lovutkastet på en plikt for arbeidstakeren til 

straks å overdra den ønskede rett til arbeidsgiveren når denne begjærer det med hjemmel i loven, 

slik at spørsmålet om hvilken godtgjøring som skal ytes ikke behøver, og vel vanligvis heller 

ikke vil være avgjort på overdragelsestidspunktet."113

Når regelen i § 7 tredje ledd omtales som en frist for adgangen til å reise søksmål, kan 

dette motsetningsvis forstås slik at det ikke skal være adgang til å reise søksmål etter 

fristens utløp. I rapporten fra de nordiske forhandlingene, inntatt som del av Ot.prp. nr. 

16 (1969-1970), beskrives fristen videre som en "regel om preskription av 

arbetstagarens ersättningsanspråk".114 At regelen her omtales som en preskripsjonsregel,

tyder på at man under lovforberedelsen anså søksmålsfristene for å være preklusive.

                                                
112 Jf. Hilstad (1996) s. 11
113 Innst. 1964 s. 41
114 Ot.prp. nr. 16 (1969-70) s. 2
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Det er ingen saker fra norske domstoler som drøfter rettsvirkningene av oversittelse av 

fristene i arbeidstakeroppfinnelsesloven § 7 tredje ledd.115 Bestemmelsen berøres så vidt 

i en tingrettsdom fra 2006, der det uttales: "Tingretten lar det stå hen om det forhold at 

[arbeidstakeren] ennå ikke har avgitt noen melding etter arbeidstakeroppfinnelsesloven 

§ 5, eller eksempelvis foreldelseslovens bestemmelser, i dag avskjærer [arbeidstakeren] 

fra å fremme et krav mot [arbeidsgiveren], jf på den annen side ettårs fristen i 

arbeidstakeroppfinnelsesloven § 7 tredje ledd siste punktum".116 Uttalelsen er uklar, og 

gir liten veiledning med hensyn til preklusjonsspørsmålet.

Det kan på grunn av dette være nærliggende å se hen til praksis vedrørende øvrige 

regler om søksmålsfrister i arbeidsforhold. I Rt.2009.723 ble saken avvist fordi 

arbeidstakeren hadde oversittet søksmålsfristen i arbeidsmiljøloven § 17-4, idet 

Høyesterett uttalte at overholdelse av søksmålsfristen var en "absolutt 

prosessforutsetning". På samme måte uttalte Høyesteretts kjæremålsutvalg i 

Rt.2005.676 om søksmålsfristen i sjømannsloven § 20 at "[s]like frister for søksmål er i 

utgangspunktet preklusive". I boken Tvisteløsning antar Skoghøy i samsvar med dette 

at de fleste prosessfrister preklusive.117 De nevnte uttalelser tyder på at det er en 

presumsjon for at søksmålsfrister er preklusive, og at unntak fra dette krever 

holdepunkter i lovtekst eller forarbeider. Et slikt synspunkt støttes også av behovet for 

klarhet og forutberegnlighet som gjør seg gjeldende i relasjon til prosessuelle frister.

Stenvik anser det som lite nærliggende at arbeidstakeren skal kunne miste muligheten 

til å forfølge sitt krav på rimelig vederlag ved oversittelse av søksmålsfristene, og 

oppfatter reglene i arbeidstakeroppfinnelsesloven § 7 tredje ledd som 

ordensforskrifter.118 Spørsmålet er ikke behandlet i øvrig teori. I NIPs rapport uttales 

det: "For at spørsmål om godtgjøringskrav ikke skal bli liggende uavklart i urimelig 

lang tid, er det fastsatt en foreldelsesfrist på fem år for søksmål".119 Terminologisk gir 
                                                
115 Søk i www.lovdata.no, base: HRA, LRA, TRA, med lovhenvisning lov-1970-04-17-21-§7, foretatt 

28.03.11
116 TOSLO-2006-174383
117 Skoghøy (2010) s. 622
118 Stenvik (2006) s. 281
119 NIP (2004) s. 9

www.lovdata.no
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uttalelsen uttrykk for en sammenblanding av materiell foreldelse og prosessuell 

preklusjon, men den kan tyde på at oppfatningen i alle fall i deler av næringslivet er at 

oversittelse av fristene fører til at adgangen til å fremme søksmål om vederlagskravet 

faller bort.

Formålet med å innta søksmålsfrister i loven var som nevnt å påskynde oppgjøret for 

oppfinnelsen og sikre at arbeidstakeren mottar sitt vederlag innen rimelig tid.120 I 

motsetning til foreldelsesreglene var bakgrunnen altså ikke at arbeidstakerens rett til 

oppfyllelse ble ansett mindre legitim og beskyttelsesverdig etter at lang tid har gått.121

Samtidig er det vanskelig å se at formålet om å påskynde oppgjøret oppnås dersom

søksmålsfristene ikke har noen realitet. En preklusjonsbestemmelse kan gjøre det lettere 

for en arbeidstaker å reise søksmål mot arbeidsgiver, ettersom det da er loven som 

fremtvinger søksmålet. At fristoversittelse gis preklusiv virkning kan dermed bidra til at 

bestemmelsens formål om oppgjør innen rimelig tid i større grad oppnås.

Forarbeidenes vektlegging av å sikre arbeidstakeren et rimelig vederlag kunne tale for 

at adgangen til å fremme søksmål ikke helt skal gå tapt ved oversittelse av 

søksmålsfristene. At kravet i de fleste praktiske tilfelle allerede er bortfalt ved foreldelse 

ved søksmålsfristenes utløp, gjør imidlertid at dette hensynet får mindre vekt. For øvrig 

kan det pekes på noen av de samme hensyn som gjør seg gjeldende i relasjon til 

foreldelseslovens regler, herunder innrettelseshensynet, samt hensynet til å unngå 

bevisproblemer under en eventuell rettssak.122

Den foregående drøftelsen viser etter mitt skjønn at søksmålsfristene i 

arbeidstakeroppfinnelsesloven § 7 tredje ledd er preklusive. Denne forståelsen 

samsvarer best med lovens ordlyd, og gir størst grad av klarhet. Søksmål om vederlag 

for arbeidsgivers overtakelse av rettighetene til en oppfinnelse som reises etter utløpet 

av lovens frister må dermed avvises fra domstolene.

                                                
120 Innst. 1964 s. 29
121 Jf. Røed (2010) s. 49
122 Røed (2010) s. 52
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5 Revisjon av fastsatt vederlag

5.1 Arbeidstakeroppfinnelsesloven § 10

Arbeidstakeroppfinnelsesloven gir adgang til revisjon av det fastsatte vederlaget dersom 

forholdene har endret seg vesentlig siden fastsettelsen. Lovens § 10 lyder:

"Fastsatt godtgjøring etter § 7 kan på begjæring av hver av partene endres, selv om annet måtte 

være avtalt, når de forhold som har vært bestemmende har endret seg vesentlig. Det skal dog 

ikke i medhold av denne bestemmelse kunne kreves tilbakelevering av ytelser som 

arbeidstakeren har mottatt på grunnlag av tidligere fastsatt godtgjøring."

Bakgrunnen for revisjonsregelen er at det ofte er vanskelig å vurdere den kommersielle 

verdien av en oppfinnelse før man har sett resultatene av den i praksis. Markedet og 

teknologien kan utvikle seg slik at oppfinnelsen får en helt annen verdi enn man 

opprinnelig antok.123 Revisjonsadgangen kan også fungere som en beskyttelse for 

arbeidstaker dersom arbeidsgiveren bruker sin overlegne stilling til å få ham til å vedta 

en urimelig lav godtgjøring.124 Bestemmelsen er således først og fremst ment å skulle 

verne arbeidstaker dersom oppfinnelsen viser seg å være mer verdt enn man opprinnelig 

trodde, men gjelder generelt og kan tenkes anvendt også der oppfinnelsen viser seg å 

være mindre verdifull enn antatt.125

Revisjonsbestemmelsen gjelder i alle tilfelle der det er fastsatt godtgjøring i samsvar 

med § 7, og kommer til anvendelse uavhengig av om vederlaget er fastsatt ved avtale, 

                                                
123 Innst. 1964 s. 42
124 Jf. Bruun (1982) s. 199
125 Innst. 1964 s. 29. At bestemmelsen får anvendelse når vederlaget er satt for høyt følger også implisitt 

av annet punktum.
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voldgift, dom eller på annen måte.126 Den gjelder videre uavhengig av om vederlaget er 

fastsatt som engangsbeløp eller som royalty.127

Arbeidstakeroppfinnelsesloven § 10 taler om "[f]astsatt godtgjøring", og tyder på at det 

bare er adgang til å kreve revisjon dersom det rent faktisk er fastsatt en godtgjøring for 

overtakelse av oppfinnelsen. Det kan imidlertid spørres om § 10 også åpner for revisjon 

uten forutgående vederlagsfastsettelse. Betraktningen ville da være at man når partene 

ikke er kommet til enighet om et konkret beløp anser vederlaget for å være fastsatt til kr 

0. Konsekvensen av sistnevnte betraktningsmåte ville være at de tidsmessige skrankene

for vederlagskravet i § 7 tredje ledd ikke får noen praktisk betydning, idet man i alle 

tilfelle kunne kreve revisjon av vederlaget etter § 10.

Å gi bestemmelsen en slik anvendelse samsvarer imidlertid dårlig med ordlyden 

"fastsatt godtgjøring", som gir inntrykk av at det kreves en reell fastsettelse. Det kan 

heller ikke i forarbeidene spores noen oppfatning om at revisjonsbestemmelsen skal få 

analogisk anvendelse der det ikke er fastsatt noe vederlag. Videre må det praktiske 

behovet for en slik regel sies å være begrenset, ettersom krav om vederlag også kan

fremsettes i ettertid, i alle fall innenfor fristene i arbeidstakeroppfinnelsesloven § 7 

tredje ledd. Faktisk fastsettelse synes derfor å være en forutsetning for at 

revisjonsbestemmelsen kan påberopes.

Når revisjonsbestemmelsens anvendelse er betinget av at godtgjøring er fastsatt i 

samsvar med § 7, blir det neste spørsmålet hva som skal til for at en godtgjøring er

fastsatt i bestemmelsens forstand. Har arbeidstaker allerede fått utbetalt ytelser i 

samsvar med den påståtte fastsettelsen, har det formodningen mot seg at godtgjøringen 

ikke er fastsatt. Vanskeligere blir det dersom partene ikke har kommet frem til at det 

skal utbetales vederlag av en viss størrelse, men arbeidstaker hevder at vederlaget er

fastsatt til kr 0. Avgjørelsen må trolig bero på en konkret vurdering.

                                                
126 Innst. 1964 s. 42
127 Innst. 1964 s. 29
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På samme måte som lovens øvrige regler kommer revisjonsbestemmelsen bare til 

anvendelse på oppfinnelser som er patenterbare i Norge. Patenterbarhetsspørsmålet vil 

imidlertid ofte ta lang tid å avgjøre.128 En praktisk situasjon er derfor at man ved 

oppfinnelsens tilblivelse antar at den er patenterbar, men at det etter en tid viser seg at 

oppfinnelsen likevel ikke oppfyller patentlovens krav. Dette kan for eksempel være 

tilfellet dersom man etter hvert oppdager nye mothold som medfører at oppfinnelsen 

ikke tilfredsstiller patentlovens krav til nyhet eller oppfinnelseshøyde. Hvor 

arbeidstakeren i disse tilfellene allerede er tilkjent et vederlag, kan arbeidsgiver ikke 

kreve revisjon av dette i medhold av § 10, ettersom oppfinnelsen ikke er patenterbar og 

loven derfor ikke kommer til anvendelse. Derimot har arbeidsgiveren adgang til ved 

utbetalingen å ta forbehold om at kravet faller bort dersom oppfinnelsen viser seg ikke å 

være patenterbar, uten hinder av forbudet mot tilbakebetalingskrav.129 Hvorvidt 

arbeidsgiveren kan fremme tilbakebetalingskrav basert på alminnelige kontraktsrettslige 

regler dersom det ikke er tatt slik forbehold, vil det føre for vidt å gå inn på her.130

5.2 Vilkår for revisjon

Revisjon kan skje "på begjæring av hver av partene". For å få revidert det fastsatte 

vederlaget må altså den som mener det er grunnlag for revisjon fremsette begjæring om 

dette overfor den andre parten, eventuelt fremme kravet for domstol eller 

meklingsnemnda for arbeidstakeroppfinnelser. Det oppstilles ikke formkrav til 

begjæringen, men det vil trolig være mest praktisk at den fremsettes skriftlig. Dersom 

kravet fremsettes for domstol eller meklingsnemnda er det naturligvis en forutsetning at 

de respektive formkrav overholdes.

Det er ikke et vilkår for å kreve revisjon at arbeidstakeren fremdeles er ansatt i 

arbeidsgiverbedriften. Dette følger av den tidligere omtalte Knudsen/Rivenæs-dommen, 

der arbeidstakeren reiste søksmål med krav om revidert vederlag noen måneder etter at 

                                                
128 Patentstyrets årsrapport for 2009 opplyser at gjennomsnittlig saksbehandlingstid for alle 

patentsøknader var på 4,6 år. Tilsvarende opplysning for samtlige søknader fremkommer ikke av 

årsrapporten for 2010.
129 Innst. 1964 s. 41
130 Om restitusjonsforpliktelser, se Hagstrøm (2003) s. 672 flg.
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han hadde fratrådt sin stilling, noe som ikke var til hinder for at Høyesterett vurderte 

berettigelsen av revisjonskravet.

Hovedvilkåret for revisjon er at "de forhold som har vært bestemmende har endret seg 

vesentlig". Formuleringen angir den saklige rammen for hvilke begivenheter som kan gi 

grunnlag for revurdering av et allerede fastsatt vederlag. Spørsmålet i det følgende er 

hva som nærmere ligger i revisjonsbestemmelsens krav til vesentlig endring.

Ved at arbeidstakeroppfinnelsesloven § 10 krever at endringen skal være vesentlig, 

legges det opp til en høy terskel for revisjon av vederlaget. Bestemmelsen har således 

preg av å være en sikkerhetsventil.131 Sammenhengen mellom regelen i § 7 om at 

arbeidstakeren skal ha "rimelig godtgjøring" for oppfinnelsen og 

revisjonsbestemmelsen i § 10, tilsier videre at det i begrepet ligger at forholdene må 

være endret i en slik grad at det fastsatte vederlaget ikke lenger fremstår som rimelig.

I forarbeidene nevnes noen typeeksempler på forhold som kan falle inn under termen 

vesentlig endring:

"Med en vesentlig endring av de forhold som har vært bestemmende for godtgjøringens 

fastsettelse siktes det f.eks. til sådanne tilfelle da oppfinnelsen på grunn av teknikkens utvikling, 

endringer i forbruksvaner o.s.v., får en større eller mindre anvendelse eller et videre eller mindre 

anvendelsesområde enn hva man hadde grunnlag for å tro ved godtgjøringens fastsettelse. Et 

praktisk eksempel for arbeidsgiverens adgang til å kreve revisjon er de tilfelle da oppfinnelsen 

får en meget kortere utnyttelsesperiode enn hva man regnet med fordi oppfinnelsen på grunn av 

en ny oppfinnelse etter kort tid blir umoderne og kanskje likefrem verdiløs."132

Derimot åpnes det ifølge forarbeidene ikke for å ta i betraktning "forhold og 

omstendigheter av mer alminnelig karakter, som f.eks. endringer i pengeverdien, 

beskatningsforhold o.s.v.".133

                                                
131 Jf Bruun (1982) s. 203
132 Innst. 1964 s. 43
133 Innst. 1964 s. 43
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Bestemmelsens ordlyd tyder på at relevante endringer må knytte seg til forhold som 

faktisk var bestemmende ved den opprinnelige vederlagsfastsettelsen. Endring av 

omstendigheter som ikke ble tillagt vekt ved fastsettelsen gir derimot ikke grunnlag for 

revisjon. Ettersom vederlagsfastsettelsen er basert på en bred helhetsvurdering vil det 

likevel være vanskelig å utelukke at et bestemt forhold kan ha hatt innflytelse.

Lovens formulering gir ikke svar på om revisjonsvurderingen skal være rent objektiv, 

eller om også endringer i subjektive forhold hos partene kan tas i betraktning. Den

tilsvarende bestemmelsen i den finske loven er forstått slik at kun objektive 

omstendigheter skal tillegges vekt.134 Ifølge de finske forarbeidene skal vurderingen 

ikke baseres på at partene ikke har hatt kunnskap om relevante forhold eller har 

feilbedømt disse.135 Ut fra eksemplene som nevnes i de norske forarbeidene er det trolig

at bestemmelsens primære siktemål er uforutsette endringer i de faktiske forhold, og 

ikke situasjoner der partenes oppfatning av forholdene viser seg å være uriktig. Dette 

støttes også av at den opprinnelige fastsettelsen i hovedsak er basert på objektive 

momenter.

Det virker imidlertid noe strengt at partenes oppfatning av forholdene skal anses 

irrelevant ved en etterfølgende revisjonsvurdering. Har man eksempelvis antatt at 

oppfinnelsen kun kan utnyttes i Norge, og det senere viser seg å være et stort marked 

for den også utenlands, synes det urimelig at revisjon skal anses utelukket med den 

begrunnelse at det er partenes subjektive forståelse av situasjonen og ikke de faktiske 

forhold som er endret.

Derimot kan det som utgangspunkt ikke være relevant at arbeidsgiver på grunn av sin 

forretningsstrategi eller annet ombestemmer seg med hensyn til hvorvidt han ønsker å 

utnytte oppfinnelsen kommersielt. Forarbeidene fremhever i tilknytning til vederlagets 

størrelse at arbeidstakeren ikke skal bli skadelidende fordi arbeidsgiveren ikke makter 

eller ønsker å utnytte oppfinnelsen på mest hensiktsmessig måte.136 At revisjon ikke 

                                                
134 Kom.bet. 1965: B 16. 43 og HE 56/1967. 7., sitert etter Bruun (1982) s. 203-204
135 Kom.bet.1965: B 16. 43 og HE 56/1967. 7., sitert etter Bruun (1982) s. 203-204
136 Innst. 1964 s. 28
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skal skje dersom arbeidsgiver får mindre inntekter enn antatt fordi han ikke ønsker å 

utnytte oppfinnelsen innenfor en bestemt bransje, synes derfor klart. 

Synspunktet om at endringer i arbeidsgivers forretningsmessige strategier ikke skal 

kunne føre til revisjon er imidlertid mer problematisk dersom arbeidstakerens vederlag 

er fastsatt som royalty. Arbeidsgiverens valg om ikke å utnytte oppfinnelsen innen en 

bestemt bransje vil her kunne føre til at arbeidstakerens vederlag blir betydelig mindre 

enn han forutså ved vederlagsfastsettelsen. Ut fra forarbeidenes uttalelser om at 

arbeidstaker ikke skal bli skadelidende som følge av arbeidsgivers disposisjoner, synes 

det rimelig at arbeidstakeren i slike tilfelle skal kunne kreve revisjon.

Så vidt kan sees er det i norsk rettspraksis kun én avgjørelse der revisjon av fastsatt 

vederlag drøftes, den nevnte Knudsen/Rivenæs-dommen, inntatt i Rt.1980.1237.137

Saken gjaldt en arbeidstaker som var ansatt i et ingeniørfirma da det ble utviklet et 

rensesystem for forbrenningsmotorer i bedriften. Arbeidstakeren anså seg selv for å 

være oppfinner av fremgangsmåten samt en apparatur for å anvende den, og hevdet å ha 

et uoppgjort krav på godtgjørelse for firmaets utnyttelse av oppfinnelsen. 

Revisjonskravet var bygget på at arbeidsgiverbedriften hadde kommet over noen 

økonomiske problemer den hadde ved den opprinnelige vederlagsfastsettelsen, og at 

salget av systemet og rensevæsken ble større enn først forventet. Retten fant imidlertid 

at arbeidstakerens lønn i tillegg til å være vederlag for fortsatt arbeidsinnsats også var 

ment å tilgodese innsatsen i forbindelse med utviklingen av rensesystemet. Det ble 

herunder lagt vekt på at det ved vederlagsfastsettelsen var utarbeidet en tabell for 

hvordan bonus for salg skulle beregnes, og at de oppnådde salgstall lå innenfor de 

rammene tabellen gjaldt for. Høyesterett la derfor til grunn at partene ved fastsettelsen 

hadde forutsatt at omsetningen kunne bli av den oppnådde størrelse, og det var ikke 

grunnlag for å kreve revisjon.

Avgjørelsen tyder på at endringer partene beviselig har tatt i betraktning på 

fastsettelsestidspunktet normalt ikke kan gi grunnlag for revisjon av godtgjøringen.

                                                
137 Søk i www.lovdata.no, base: HRA, LRA, TRA, med lovhenvisning lov-1970-04-17-21-§10, foretatt 

23.03.11

www.lovdata.no
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Dette stemmer godt overens med det som er ment å være bestemmelsens funksjon – å gi 

mulighet for en rimelig løsning også når forholdene utvikler seg på en annen måte enn 

hva som kunne forutses ved fastsettelsen av vederlaget. Avgjørelsen støtter også 

oppfatningen om at revisjonsbestemmelsen ikke vil være kurant å påberope.

5.3 Forholdet til avtaleloven § 36

Revisjonsbestemmelsen i arbeidstakeroppfinnelsesloven § 10 har likhetstrekk med den

generelle lempningsregel i avtaleloven (avtl.) § 36.138 Høyesterett har behandlet en 

rekke saker der spørsmålet har vært om en vederlagsforpliktelse kan revideres på 

grunnlag av avtl. § 36 som følge av at forholdene i ettertid har utviklet seg på en annen 

måte enn man kunne forutse.139 Ettersom avtl. § 36 gjelder på alle livsområder, kan 

også denne tenkes påberopt som grunnlag for revisjon av vederlag for

arbeidstakeroppfinnelse. Arbeidstakeroppfinnelsesloven § 10 og avtl. § 36 fremstår 

dermed som to parallelle spor for å oppnå endring av fastsatt vederlag. I dette kapitlet 

skal jeg undersøke det nærmere forholdet mellom de to revisjonsbestemmelsene.

Det kan for det første spørres om anvendelsesområdet for 

arbeidstakeroppfinnelsesloven § 10 helt dekkes av avtl. § 36. Både 

arbeidstakeroppfinnelsesloven og avtaleloven kan påberopes som grunnlag for revisjon 

av vederlagsavtale som er kommet i stand etter oppfinnelsens tilkomst. Derimot må det 

antas at avtl. § 36 kan gi grunnlag for revisjon av en eventuell forhåndsavtale om 

vederlag, noe som ikke er tilfellet for arbeidstakeroppfinnelsesloven § 10.140 Dette 

illustreres av et eksempel nevnt i forarbeidene til den tidligere bestemmelsen i 

arbeidstakeroppfinnelsesloven § 9 første ledd, som også ga adgang til lempning ved 

urimelige avtalevilkår. Lempning ble her antatt å kunne være aktuelt ved avtaler inngått 

før oppfinnelsens tilkomst som ga arbeidsgiveren alene adgang til å fastsette vederlaget, 

uten overprøvingsmulighet.141 Bestemmelsen i arbeidstakeroppfinnelsesloven § 9 første 

ledd ble opphevet i forbindelse med vedtakelsen av den generelle regelen i avtl. § 36, 
                                                
138 Om bestemmelsen, se Hagstrøm (2003), s. 275 flg. og Woxholth (2006) s. 342 flg.
139 Se for eksempel Rt.2010.1345, Rt.2000.806, Rt.1999.922, Rt.1988.295 og Rt.1988.276
140Jf. Stenvik (2006) s. 283
141 Innst. 1964 s. 40
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ettersom denne ville ta over for det område § 9 første ledd tidligere dekket.142 I dag må 

derfor en slik forhåndsavtale antas å ville rammes av avtalelovens lempningsregel.

Også med hensyn til hvilke vilkår som kan revideres går avtl. § 36 lenger enn 

arbeidstakeroppfinnelsesloven § 10. Mens arbeidstakeroppfinnelsesloven § 10 

utelukkende retter seg mot fastsatt godtgjøring, kan avtl. § 36 gi grunnlag for revisjon 

også av eventuelle andre avtalevilkår enn de som er direkte knyttet til selve 

vederlaget.143

Avtl. § 36 kan dessuten gi grunnlag for revisjon i tilfelle som ikke er omfattet av 

arbeidstakeroppfinnelsesloven, for eksempel der arbeidsgiveren har overtatt en 

oppfinnelse som ikke er patenterbar, eller hvor oppfinneren ikke er en arbeidstaker i 

lovens forstand.

I ett henseende går imidlertid arbeidstakeroppfinnelsesloven § 10 lenger enn avtl. § 36.  

Anvendelsen av avtl. § 36 er etter ordlyden begrenset til avtaler eller ensidig bindende 

disposisjoner, samt handelsbruk eller annen kontraktsrettslig sedvane. Den kan, i 

motsetning til arbeidstakeroppfinnelsesloven § 10, ikke benyttes som grunnlag for 

lempning av godtgjøring som er fastsatt ved dom eller voldgift. Derimot kan man trolig 

også etter avtl. § 36 revidere vederlag som er fastsatt ved forlik for meklingsnemnda for 

arbeidstakeroppfinnelser. Begrunnelsen for dette er at slike forlik etter forskrift for 

meklingsnemnda for arbeidstakeroppfinnelser § 13 annet ledd har samme virkning som 

rettsforlik. Rettsforlik kan kjennes ugyldig eller endres på samme måte som avtaler, jf.

tvisteloven § 19-12, herunder revideres med hjemmel i avtl. § 36.

Med unntak av muligheten til å revidere vederlag fastsatt ved dom eller voldgift ser 

altså avtl. § 36 ut til å konsumere bestemmelsen i arbeidstakeroppfinnelsesloven § 10 i 

relasjon til virkeområde. På bakgrunn av dette har det i finsk teori vært argumentert for 

å oppheve arbeidstakeroppfinnelseslovens revisjonsregel, ettersom avtalelovens 

                                                
142 Ot.prp. nr. 5 (1982-1983) s. 38-39
143 Stenvik (2006) s. 283
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lempningsadgang gir tilstrekkelig mulighet til å revidere fastsatt vederlag.144 Ut fra en 

tanke om et mest mulig konsistent og enhetlig regelsystem synes argumentasjonen i 

utgangspunktet fornuftig. Den bygger imidlertid på en forutsetning om at terskelen for 

revisjon er og bør være den samme ved avtaler om godtgjøring for 

arbeidstakeroppfinnelser som for avtaler på andre livsområder. Dette er ikke opplagt.

Ordlyden i de to bestemmelsene tyder på at vilkårene for revisjon skiller seg fra 

hverandre. Arbeidstakeroppfinnelsesloven gir grunnlag for revisjon ved vesentlig 

endrede forhold, mens avtl. § 36 krever at det skal være urimelig å gjøre avtalen 

gjeldende. Terskelen for revisjon synes dermed å være lavere etter 

arbeidstakeroppfinnelsesloven enn etter avtaleloven.145 Dersom det som ovenfor legges 

til grunn at revisjonsbestemmelsen i arbeidstakeroppfinnelsesloven også inneholder et 

krav om at vederlaget ikke lenger tilfredsstiller lovens rimelighetsstandard, blir 

forskjellen likevel mindre.

Arbeidstakeroppfinnelsesloven § 10 oppstiller videre en tidsmessig skranke for hvilke 

momenter som kan gi grunnlag for revisjon. Etter denne bestemmelsen er kun 

etterfølgende endringer av forholdene relevant. Avtl. § 36 gir på sin side anvisning på 

en bred helhetsvurdering, der nær sagt alle momenter kan være relevante. Avtl. § 36 kan 

dermed gi hjemmel for revisjon ikke bare der det er tale om etterfølgende endring, men 

også der vederlagsavtalen var urimelig allerede fra begynnelsen av.

Ettersom avtl. § 36 var ment å ta over for den tidligere bestemmelsen i 

arbeidstakeroppfinnelsesloven § 9 første ledd, kan det søkes veiledning i praksis under 

denne når terskelen for å revidere vederlaget etter avtl. § 36 skal fastlegges. 

Bestemmelsen i § 9 første ledd ble påberopt av arbeidstaker i den tidligere omtalte 

Knudsen/Rivenæs-dommen. Det ble ikke foretatt noen nærmere vurdering av avtalens 

rimelighet, men utelukkende uttalt at "denne avtale kan utvilsomt ikke settes til side 

etter lovens § 9 (urimelige vilkår)". De vurderinger Høyesterett foretar i dommen 

                                                
144 Bruun (1999) s. 93-94
145 Stenvik (2006) s. 283. Jf. også Ot.prp. nr. 5 (1982-93) s. 30, som omtaler vilkåret i avtl. § 36 som et i 

seg selv "ganske strengt kriterium".
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stemmer godt overens med den oppfatning at vilkåret for revisjon i 

arbeidstakeroppfinnelsesloven § 10 er lempeligere enn tilsvarende vilkår i lovens 

tidligere § 9 første ledd, nå avtl. § 36.

Det kan videre være grunn til å se hen til avgjørelser fra andre livsområder som 

behandler krav om revisjon av vederlagsforpliktelser. I Rt.2000.806 behandlet 

Høyesterett en anførsel om revisjon av avtalt pris for konsesjonskraft, på grunnlag av at 

det etter avtaleinngåelsen var blitt innført produksjonsavgift på elektrisk kraft. 

Førstvoterende uttalte her: "Mitt utgangspunkt er at avtalens prisbestemmelse er klar, og 

at det må kreves sterke grunner for å sette den til side". Avgjørelsen tyder på at det skal 

mye til for å nå frem med revisjon av en vederlagsforpliktelse på grunn av etterfølgende 

endringer i forholdene. Det ble imidlertid også vektlagt at avtalen var gjort mellom to 

profesjonelle parter, slik at terskelen muligens vil være noe lavere i forholdet mellom 

arbeidsgiver og arbeidstaker. Det må likevel legges til grunn at det skal mye til for å nå 

frem med et revisjonskrav etter avtl. § 36.

Etter dette må det antas at arbeidstakeroppfinnelsesloven § 10 i stor grad konsumeres 

hva gjelder anvendelsesområde, men at terskelen for revisjon er noe lavere enn etter 

avtl. § 36. For en arbeidsgiver eller arbeidstaker som ønsker å kreve revisjon av et 

fastsatt vederlag fremstår det dermed mest nærliggende å påberope 

arbeidstakeroppfinnelseslovens regel.

5.4 Tidsmessige skranker for revisjonskravet

I kapittel 4 ble det omtalt at loven inneholder frister for når søksmål vedrørende 

vederlagskravet kan fremmes for domstolene. I tilknytning til revisjonskravet oppstilles 

ingen tilsvarende frist. Spørsmålet er om den tid som er påløpt likevel kan få betydning 

for adgangen til å kreve revisjon.

Adgangen til å kreve revisjon er ikke en fordring som kan falle bort etter 

foreldelseslovens regler, jf. fl. § 1. Derimot kan det tenkes bortfall av 
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revisjonsadgangen på grunnlag av den ulovfestede passivitetsstandarden.146 Adgangen 

til å kreve revisjon kan dermed falle bort som følge av manglende aktivitet, kombinert 

med andre særlige omstendigheter.147

Det må imidlertid antas at passiv opptreden i relasjon til én endring av forholdene ikke 

vil føre til bortfall av revisjonsadgangen som sådan. Dersom det senere skulle inntre 

ytterligere endringer som i seg selv kan gi grunnlag for revisjon, må et nytt 

revisjonskrav kunne fremmes til tross for den tidligere passivitet.

Den påløpte tid kan altså gjennom passivitetsstandarden få betydning for adgangen til å 

fremme krav om revisjon av et fastsatt vederlag. Passiv opptreden bør imidlertid også

etter min mening kunne få en viss betydning i selve vurderingen av om det foreligger en 

vesentlig endring som gir grunnlag for revisjon. Dersom den som krever revisjon i 

lengre tid har vært vitne til de endrede omstendighetene, og således har vist at han anser 

godtgjøringen som akseptabel til tross for endringen, tyder dette på at endringen ikke er 

så vesentlig at vederlaget ikke lenger er rimelig. Den påløpte tiden kan på denne måten

også virke inn på vurderingen om hvorvidt vilkårene for revisjon er oppfylt.

Ettersom tiden går etter overtakelsen av rettighetene til oppfinnelsen, kan det tenkes at 

arbeidsgiver velger å overdra rettighetene videre til tredjemann. Det kan i slike tilfelle 

reises spørsmål om overdragelsen til tredjemann utgjør en skranke arbeidstakers 

mulighet for å kreve vederlaget revidert. Krav om vederlag for oppfinnelsen kan bare 

kreves av arbeidsgiveren selv, og ikke av tredjemann som rettighetene er overdratt til. 

Dette ble fremhevet i Oslo tingretts dom TOSLO-2006-174383.148 Trolig må det samme 

gjelde for arbeidstakerens krav om revidert vederlag, slik at arbeidstakeren ikke kan 

fremme krav om høyere vederlag overfor erververen av rettighetene. Hvorvidt 

overdragelsen til tredjemann også fører til at revisjonskrav mot arbeidsgiveren er 

avskåret, er mer usikkert. På den ene side ville det medføre en vanskelig situasjon 

dersom arbeidsgiver lang tid etter at han har overdratt rettighetene til oppfinnelsen, 

                                                
146 Om passivitetsstandarden, se Arnholm (1964) s. 275 flg. og Røed (2010) s. 67 flg.
147 Jf. Røed (2010) s. 67
148 Jf. også Wolk (2008) s. 145 om svensk rett
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skulle risikere å møtes med krav om høyere vederlag for overtakelsen. På den annen 

side synes det urimelig at arbeidsgiver egenhendig skal kunne fravike lovens 

revisjonsbestemmelse ved å overdra oppfinnelsen videre. Spørsmålet kan ikke anses 

avklart.

5.5 Rettsvirkninger

Der en fastsatt godtgjøring senere revideres, oppstår spørsmål om fra hvilket tidspunkt 

revisjonen skal få virkning. Det synes å foreligge flere mulige alternativer. Revisjonen 

kan gis virkning allerede fra tidspunktet for den opprinnelige fastsettelsen, eller først fra 

tidspunktet da forholdene som dannet grunnlaget for vederlagsfastsettelsen endret seg 

slik at det opprinnelig avtalte vederlaget ikke lenger var rimelig. Andre alternativer er at 

virkningen inntrer fra det tidspunktet en av partene setter frem krav om revisjon, eller 

fra det ofte senere tidspunkt ny avtale om revidert vederlag er kommet i stand.

Ordlyden i § 10 løser ikke spørsmålet direkte. Av bestemmelsens annet punktum 

fremgår imidlertid at det ved revisjon av vederlaget ikke skal kunne kreves 

tilbakelevering av ytelser som arbeidstakeren har mottatt på grunnlag av tidligere 

fastsettelse av godtgjøring. Bestemmelsen gir uttrykk for at lovens forutsetning er at 

revisjonen som utgangspunkt skal ha virkning fra et tidligere tidspunkt enn 

revisjonstidspunktet, og at forbudet mot tilbakebetalingskrav er et unntak fra denne 

hovedregelen. Dette er også lagt til grunn i rettspraksis. I den nevnte Knudsen/Rivenæs-

dommen drøftet Høyesterett om vederlaget skulle revideres og Knudsen tilkjennes et 

større vederlag fra tidspunktet da bedriftens økonomiske problemer var over og det 

store salget var konstatert. Det synes dermed forutsatt at en revisjon skal få virkning fra 

det tidspunktet da endringen i de foreliggende omstendigheter var tilstrekkelig 

vidtrekkende til at de ga grunnlag for revisjon.

I noen tilfelle er det mulig å angi eksakt når det forelå en vesentlig endring av 

omstendighetene. Dette vil for eksempel være tilfellet dersom en ny oppfinnelse 

kommer på markedet, og helt overtar bruksområdet for arbeidstakerens oppfinnelse. 

Ofte vil det likevel være problematisk å angi det nøyaktige tidspunkt da forholdene 

endret seg, for eksempel dersom endringen skyldes en gradvis utvikling av 
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markedsforholdene. Man er da henvist til et skjønnsmessig anslag av når de påløpte 

endringene oppfylte lovens vesentlighetskrav, og det derfor forelå grunnlag for revisjon.

Unntaket fra hovedregelen om at revisjonen får virkning fra endringstidspunktet gjelder 

ytelser som arbeidstakeren har "mottatt". Etter ordlyden sikter bestemmelsen til faktisk 

utbetalte ytelser, og ikke ytelser som er forfalt til betaling men ennå ikke overført til 

arbeidstakeren. Spørsmålet om også ytelser som ennå ikke er overført omfattes kommer 

på spissen dersom arbeidsgiveren lar være å betale ut den avtalte godtgjøringen eller 

betaler denne for sent. Tas bestemmelsen på ordet gir den arbeidsgiveren mulighet til å 

fremskynde rettsvirkningenes inntreden, ved at revisjonen de facto får virkning allerede 

fra misligholdstidspunktet.149 Løsningen synes umiddelbart lite rimelig. Samlet vil 

imidlertid arbeidsgiveren ikke komme i noen gunstigere posisjon enn dersom han hadde 

betalt vederlag etter avtalen, ettersom forsinkelsen med vederlagsbetalingen er et 

kontraktsbrudd som normalt gir grunnlag for erstatningskrav fra arbeidstakers side. 

Arbeidstakeren vil derfor i alle tilfelle kunne kreve en sum tilsvarende det tilbakeholdte 

vederlaget som erstatning.150 Hensett til dette er det naturlig å tolke bestemmelsen i 

arbeidstakeroppfinnelsesloven § 10 annet punktum etter sin ordlyd.

De skisserte utgangspunkter om tidspunktet for revisjonens virkning gjelder bare med 

de begrensningene som følger av foreldelseslovens frister. Fl. §§ 2 og 3 bestemmer at et 

krav normalt foreldes tre år etter at fordringshaveren tidligst hadde rett til å kreve 

oppfyllelse. Ettersom arbeidstakeren har rett til å kreve et høyere vederlag fra det 

tidspunkt vesentlig endring foreligger, løper foreldelsesfristen fra dette tidspunktet. 

Dette innebærer at revisjonen normalt aldri kan få virkning mer enn tre år tilbake i tid 

fra tidspunktet da foreldelsesfristen avbrytes, hvilket vil si tidspunktet da fordringen 

erkjennes ved at det inngås ny avtale om vederlag eller arbeidstakeren tar ut rettslig 

skritt, jf. fl. §§ 14 og 15. Dersom de endrede forholdene knytter seg til omstendigheter 

som arbeidstakeren manglet kunnskap om følger det likevel av fl. § 10 at foreldelse ikke 

inntrer før ett år etter at han fikk eller burde skaffet seg slik kunnskap. I disse tilfellene 

kan revisjonen få virkning også lenger enn tre år tilbake i tid, såfremt fristen avbrytes 

                                                
149 Jf. Bruun (1982) s. 205-206
150 Jf. Bruun (1982) s. 205-206
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ved søksmål eller erkjennelse innen ett år etter at arbeidstakeren fikk eller burde fått 

vite om de endrede omstendighetene.

Spørsmålet om tidspunktet for revisjonsvirkningene har imidlertid trolig først og fremst 

teoretisk interesse. Årsaken til dette er at vederlagsfastsettelsen er basert på en bred 

vurdering, der grensene for hva som er rimelig må antas å være nokså vide. Dersom 

revisjonen først ble gitt virkning fra et senere tidspunkt enn da endringene inntrådte,

kunne vederlag for allerede påløpt tid i alle tilfelle "bakes inn" i det fremtidige 

vederlaget hvis arbeidstakeren ellers ville sitte igjen med en urimelig liten andel av 

fortjenesten oppfinnelsen har innbrakt. Motsatt er det heller ikke utenkelig at man i 

tilfelle der arbeidstakeren har mottatt et for høyt vederlag kan utjevne dette ved at det 

reviderte vederlaget reduseres, slik at arbeidstakeren ikke sitter igjen med urimelig mye.

Det ovenstående viser at rettsvirkningene av en revisjon som hovedregel inntrer på det 

tidspunkt da det forelå en vesentlig endring, men med unntak for tilfelle der 

arbeidstakeren har fått utbetalt et for høyt vederlag og virkningenes dermed utsettes 

som følge av lovens forbud mot tilbakebetalingskrav. På grunn av foreldelseslovens 

regler kan revisjonen normalt heller ikke gis virkning mer enn tre år tilbake i tid, med 

mindre endringen knytter seg til forhold arbeidstakeren verken visste eller burde vite 

om.

5.6 Regelens svakhet: manglende forutberegnelighet

Revisjonsbestemmelsen i § 10 er en av lovens bestemmelser som ikke kan fravikes ved 

avtale, jf. § 2. Under lovforberedelsene var det dissens i komiteen med hensyn til 

partenes mulighet til å avtale seg bort fra revisjonsadgangen. Et mindretall mente at 

arbeidstakeren etter oppfinnelsens tilkomst har tilstrekkelig mulighet til å anslå 

oppfinnelsens betydning, og at det derfor burde være adgang til å fastsette et endelig 

vederlag. Det ble også pekt på at en ufravikelig revisjonsadgang ville vanskeliggjøre 

ordninger med kontant oppgjør eller oppgjør utbetalt over noen få år, noe som kan være 

ufordelaktig ved oppfinnelser som krever risikofylte investeringer. En ufravikelig 

revisjonsadgang vil videre kunne stille arbeidsgiveren i en mindre gunstig posisjon i 
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forhold til eventuelle konkurrenter som har muligheten til å avtale en endelig 

engangsgodtgjøring.151

Revisjonsregelen i § 10 er ikke til hinder for at arbeidstakeren helt fraskriver seg retten 

til vederlag.152 Det kan derfor synes eiendommelig at arbeidstakeren har mulighet til 

fullstendig å fraskrive seg retten til økonomisk kompensasjon, men at det ikke skal være 

adgang til å fastsette en endelig godtgjøring som ikke senere kan revideres. Det er 

imidlertid klart forutsatt hos flertallet i komiteens innstilling, og senere fulgt opp av 

departementet i Ot.prp. nr. 48 (1966-67), at dette skal være ordningen. 

På grunn av den usikkerheten som revisjonsadgangen medfører er det et aktuelt 

spørsmål for partene, og da særlig arbeidsgiver, hva man kan gjøre for å øke 

forutberegnligheten. I det følgende vil jeg forsøke å peke på noen alternativer der 

partene i større grad kan skape en forutberegnlig situasjon, samtidig som 

arbeidstakerens krav på en rimelig godtgjøring for arbeidsgivers overtakelse av 

rettighetene til oppfinnelsen blir ivaretatt. Oppregningen forsøker på ingen måte å være 

uttømmende.

Som det påpekes i forarbeidene vil vederlagsutbetaling i form av royalty sjeldnere enn 

et engangsbeløp kunne karakteriseres som urimelig, og dermed ikke like ofte gi 

grunnlag for revisjon.153 Begrunnelsen for dette er at royalties i større grad automatisk 

tilpasses eventuelle endrede faktiske forhold, og sikrer at vederlaget står i forhold til de 

inntekter arbeidsgiveren får som følge av oppfinnelsen. Det mest nærliggende alternativ 

for å oppnå en større grad av forutberegnlighet er derfor å avtale godtgjøring i form av 

royalty fremfor utbetaling av et engangsbeløp før oppfinnelsens verdi er brakt på det 

rene.

En annen mulighet er på forhånd å klarlegge hva man anser som en sannsynlig 

verdiutvikling for oppfinnelsen. I Knudsen/Rivenæs-dommen ble det således lagt vekt 

                                                
151 Innst. 1964 s. 43-44
152 Innst. 1964 s. 42-43
153 Innst. 1964 s. 29
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på at inntjeningen arbeidsgiver hadde hatt lå innenfor et skjema man hadde oppstilt ved 

inngåelse av avtalen om vederlag. Så lenge omsetningen slik ligger innenfor rammen av 

det man ved fastsettelsen beviselig vurderte som sannsynlig, skal det trolig særegne 

omstendigheter til for at arbeidstaker vil nå frem med et krav om forhøyelse av 

vederlaget. 

Også fastsettelse av et etter omstendighetene høyt vederlag vil naturlig nok minske

mulighetene for etterfølgende revisjonskrav, ettersom det her skal mer til før man vil 

karakterisere det vederlaget arbeidstakeren er tilkjent som urimelig lavt. Rommet for 

akseptable endringer i de forhold som har vært bestemmende for vederlagsfastsettelsen 

vil dermed bli større enn dersom man avtaler et etter omstendighetene lavt vederlag.

Arbeidsgiver og arbeidstaker kan altså ved å fastsette vederlaget som royalty, på 

forhånd angi sannsynlig utvikling eller ved å fastsette et etter omstendighetene høyt 

vederlag skape større forutberegnlighet rundt vederlagskravet. Ingen av partene har 

imidlertid noen mulighet til å oppnå fullstendig trygghet for at et fastsatt vederlag ikke 

senere kreves revidert. De generelle regler om kontraktsrevisjon i norsk rett, herunder 

avtl. § 36, gjør imidlertid at dette ikke er et særegent fenomen ved vederlagskrav for 

arbeidstakeroppfinnelser. På området for arbeidstakeroppfinnelser som på andre 

områder er det dermed en høyere prioritering å oppnå rimelige resultater enn å garantere 

fullstendig forutberegnlighet for partene.
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6 Når innovasjon møter arbeidervern: velfungerende regelverk eller 
kamuflerte konflikter?

I 1964 fremholdt konsipistene bak arbeidstakeroppfinnelsesloven at en lov på området

ville kunne "rydde av veien en stor del av den uheldige uklarhet som hittil har hersket 

på dette området".154 Men har loven egentlig fulgt med seg den ønskelige klarhet?

Et hovedinntrykk er at lovens skjønnsmessige utmålingskriterier gjør det vanskelig å

fastlegge dens nærmere innhold, og at det derfor i stor grad hersker usikkerhet rundt 

hvilke regler som gjelder vedrørende vederlagskravet nå arbeidsgiver overtar 

rettighetene til en arbeidstakeroppfinnelse. Slik usikkerhet vil oftest være til fordel for 

arbeidsgiver, som vanligvis er den sterkere part i avtaleforholdet. Som arbeidervernlov 

gir derfor arbeidstakeroppfinnelsesloven neppe de nødvendige garantier for å sikre 

arbeidstakerens stilling.

Konsekvensen av at lovens regler er uklare blir at bedrifter der arbeidstakeroppfinnelser 

potensielt kan forekomme utvikler egne regler for hvordan vederlag for slike 

oppfinnelser skal håndteres. Dette styrker forutberegnligheten for arbeidsgiver og de 

ansatte internt i bedriften, men kan føre til betydelig divergens dersom ulike bedrifters 

regelverk holdes opp mot hverandre. Uklarheten rundt reglene fører videre til at 

arbeidstaker bare i liten grad kan vurdere hvorvidt arbeidsgiverbedriftens regelverk er i 

samsvar med de krav loven oppstiller.

Til tross for disse uklarhetene blir saker vedrørende vederlag for 

arbeidstakeroppfinnelser sjelden brakt inn for domstolsapparatet. Dette kan skyldes at 

konfliktmaterialet er lite, men det kan også skyldes at utformingen av reglene skremmer 

partene fra å kreve sin rett gjennom en domstolsprosess. I en viss grad kan nok det 

beskjedne sakstilfanget også tilskrives muligheten for å behandle eventuelle tvister i 

                                                
154 Innst. 1964 s. 19
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meklingsnemnda for arbeidstakeroppfinnelser. Dette medfører det positive at tvistene 

løses i minnelighet, men bidrar også til å kamuflere konfliktnivå og regelanvendelse.

Arbeidstakeroppfinnelsesloven skriver seg fra 1970. Siden den gang har det norske 

samfunnet vært gjenstand for en rivende utvikling, både hva gjelder innovasjon og 

arbeidervern. En rekke av de spørsmålene som i dag reiser seg i praksis synes ikke å 

være vurdert ved lovens tilblivelse. Dette gjelder både materielle spørsmål vedrørende

fastsettelse og revisjon av arbeidstakers vederlag, og prosessuelle spørsmål som knytter 

seg til meklingsnemnda for arbeidstakeroppfinnelser. Særlig i relasjon til det sistnevnte 

synes reglene å ha en uheldig virkning. Dette fordi arbeidstaker kan tvinges til å reise 

ordinært søksmål under en pågående meklingsprosess, til tross for at loven selv hjemler

nemndas kompetanse som særskilt tvisteløsningsorgan.
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NU 1963:6 Betenkning angående nordisk patentlovgivning
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