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Ansattes oppfinnsomhet – bedrifters hemmelighold 

Forholdet mellom arbeidstakeroppfinnelsesloven og vernet for 

bedriftshemmeligheter 

 

1 Innledning 

Norske oppfinnelser har skapt store inntekter for vårt næringsliv. Vi behøver ikke vise til gammel 

moro som binders og ostehøvel, men kan nevne teknologiutviklingen innen olje- og gassutvinning 

(noen stikkord: Troll-A-plattformen, «horisontalboring» og «flerfasestrømming»1; teknologi som har 

gitt milliardavkastning), Algetas kreftemedisin,2 Nycomeds kontrastvæske3 og Kongsberg Gruppens 

teknologi for «dynamisk posisjonering» og misilteknologi.4 Det er neppe stor uenighet om at norske 

oppfinnelser vil være svært viktige for næringslivets utvikling også fremover.  

Oppfinnelser gjøres, også i vår digitale verden, stort sett av mennesker, alene eller i samarbeid med 

andre. Og disse er ofte ansatt i et selskap. Spørsmål om hvilken rett arbeidsgivere kan kreve til 

oppfinnelser som arbeidstakerne gjør, reguleres av hovedsakelig to regelsett: For det første det 

patentrettslige, der patentloven5 og lov om rett til oppfinnelser som er gjort av arbeidstakere6 er 

sentrale. For det andre reglene om vern av bedriftshemmeligheter, der viktige bestemmelser finnes i 

straffeloven7 og markedsføringsloven8. Formålet med denne artikkelen er å se nærmere på hvordan 

disse regelsettene utfyller hverandre, og spenningsfeltet mellom dem.  

Patent er en normalt inntil 20-årig enerett9 til oppfinnelser som fyller visse vilkår, først og fremst at 

de må være «nye» («nyhetskravet») og «skille seg vesentlig» fra tidligere kjent teknikk (kravet til 

«oppfinnelseshøyde»).10 Loven definerer ikke hva en «oppfinnelse» er, men en godt etablert 

definisjon er «en praktisk løsning at et problem, der løsningen har teknisk karakter, teknisk effekt og 

er reproduserbar».11 Arbeidstakeroppfinnelsesloven12 slår fast at retten til å få patent på 

oppfinnelsen, dersom den er patenterbar, oppstår hos dem som faktisk har gjort den 

(arbeidstakeroppfinnelsesloven § 3, jf. patentloven § 1 første ledd). Men deres arbeidsgiver kan på 

visse vilkår, som fremgår av lovens § 4, overta disse rettighetene helt eller delvis, eller få en bruksrett 

til oppfinnelsen. Loven etablerer et varslingssystem hvoretter en ansatt som gjør en patenterbar 

oppfinnelse, må gi arbeidsgiveren skriftlig melding om dette, og arbeidsgiveren må, dersom han vil 

ha rettigheter til oppfinnelsen, gi arbeidstakeren skriftlig underretting innen fire måneder etter 

mottakelsen av meldingen (§§ 5 og 6). Dersom arbeidsgiveren krever rettigheter til oppfinnelsen, har 

                                                           
1 Se https://snl.no/Petroleumsfeltene_p%C3%A5_norsk_kontinentalsokkel, besøkt 2. januar 2017. 
2 http://www.uniforum.uio.no/nyheter/2014/08/veien-til-milliardsuksessen-algeta.html, 2. januar 2017. 
3 https://snl.no/Nycomed, 2. januar 2017 
4 http://www.tu.no/artikler/norges-storste-ingeniorbragd-disse-to-fikk-desidert-flest-stemmer/223409.  
5 Lov 15. desember 1967 nr. 9.  
6 Lov 17. april 1970 nr. 21.  
7 Lov 20. mai 2005 nr. 26 §§ 207 og 208.  
8 Lov 9. januar 2009 nr. 2 §§ 28 og 29.  
9 Nærmere om patentrettens varighet, se Are Stenvik, Patentrett, 3. ug., Oslo 2013 s. 329−337.  
10 Patentloven § 2 første ledd, jf. Stenvik, op. cit. s. 169−249.  
11 Stenvik, op. cit. s. 122.  
12 Loven er nærmere behandlet av Stenvik, op. cit. s. 254−265 og i Stenviks kommentarer til loven i Norsk 
lovkommentar, Gyldendal Rettsdata, www.rettsdata.no.  

https://snl.no/Petroleumsfeltene_p%C3%A5_norsk_kontinentalsokkel
http://www.uniforum.uio.no/nyheter/2014/08/veien-til-milliardsuksessen-algeta.html
https://snl.no/Nycomed
http://www.tu.no/artikler/norges-storste-ingeniorbragd-disse-to-fikk-desidert-flest-stemmer/223409
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arbeidstakeren et preseptorisk krav på «rimelig godtgjøring» etter § 7. Etter § 10 kan en fastsatt 

godtgjøring på begjæring av hver av partene endres når de forhold som var bestemmende for 

fastsettelsen, har endret seg vesentlig. I samsvar med lovens § 12 er det opprettet en egen 

meklingsnemnd for behandling av tvister mellom arbeidsgivere og arbeidstakere om godtgjøringens 

størrelse. Nemnda skal foreslå forlik. Den kan også, om partene er enige om det, fungere som 

voldgiftsrett. Siden opprettelsen i 1970 har Nemnda mottatt 61 saker og avholdt meklingsmøte i 38 

saker. 13  Domstolene har behandlet en håndfull saker om godtgjørelsens størrelse.14 Godtgjørelsene 

som nemnda og domstolene har tilkjent, har stort sett vært lave. Det skyldes nok i hovedsak at de 

fleste oppfinnelser er av beskjeden verdi, og bare gir en mindre besparelse sammenlignet med hva 

som kan oppnås med allerede kjent teknikk. Er en slik oppfinnelse gjort av en ingeniør som nettopp 

er ansatt for å drive teknologiutvikling, kan det lett hevdes at ingeniøren ikke har gitt arbeidsgiveren 

større merverdi enn hun er ansatt for å bidra med, og dermed blir godtgjørelsen kr 0,- eller svært 

lav.15 Men vi har – både hos oss og i de andre nordiske land – noen eksempler på banebrytende 

oppfinnelser som har gitt oppfinnerne millionbeløp.16  

Den bestemmelse om vern av bedriftshemmeligheter som påberopes mest i praksis, og som er mest 

relevant for denne artikkelens tema, er markedsføringsloven § 28, som lyder:  

Den som har fått kunnskap om eller rådighet over en bedriftshemmelighet i anledning av et 

tjeneste-, tillitsvervs- eller forretningsforhold, må ikke rettsstridig utnytte hemmeligheten i 

næringsvirksomhet.  

Det samme gjelder den som har oppnådd kunnskap om eller rådighet over en 

bedriftshemmelighet gjennom noens brudd på taushetsplikt eller gjennom noens rettsstridige 

handling ellers.  

Norsk rett har ingen legaldefinisjon av «bedriftshemmelighet». Definisjonen i artikkel 2 i EU-direktiv 

2016/943 «om beskyttelse af fortrolig knowhow og fortrolige forretningsoplysninger 

(forretningshemmeligheder) mod ulovlig erhvervelse, brug og videregivelse», som snart må 

implementeres i norsk lovgivning, er imidlertid i godt samsvar med hva vi tradisjonelt har lagt til 

grunn i norsk rett:17  

«forretningshemmelighed»: oplysninger, som opfylder følgende krav:  

                                                           
13 Nemndas formann, tingrettsdommer Per Kaare Nerdrum, har nylig redegjort for nemndas praksis i «Hva er 
"rimelig godtgjøring" for en arbeidstakeroppfinnelse i følge Meklingsnemnda?», manuskript innsendt til 
Nordiskt Immateriellt Rättsskydd. 
14 Nerdrum, op. cit. Det relativt lite antallet rettssaker omtales i Teknisk ukeblad i artikkelen 
https://www.tu.no/artikler/oppfinnelsen-hans-kan-bli-kjempebutikk-for-arbeidsgiver-selv-er-han-kun-tilbudt-
30-000-kroner/347295 (besøkt 13. september 2017).  
15 Se Rt. 1980 s. 1237, meg bekjent den eneste høyesterettsdom vi har om størrelsen på vederlag etter 
arbeidstakeroppfinnelsesloven. Retten satte oppfinnelsens verdi – og dermed vederlaget til oppfinneren – til kr 
0 fordi arbeidsgiveren – og alle andre – kunne oppnå de samme resultater med fri teknikk.  
16 Se Nerdrum, op. cit. I Sverige skal den tilsvarende nemnd i de senere år hatt en tendens til å utmåle høyere 
vederlag enn tidligere, se Sanna Wolk, Arbetstagares immaterialrätter: rätten til datorprogram, design och 
uppfinningar m. m. i anställningsförhållanden, Stockholm 2008  s. 156 flg. Danmark har ingen nemnd for 
løsning av slike tvister. Om partene ikke blir enige om størrelsen på beløpet, må det gå til domstolen for å få 
tvisten avgjort. Ifølge dansk juridisk teori tilkjennes oppfinnere lavere godtgjøring i Danmark enn i Sverige, se 
Jeppe Brinck-Jensen et al., Ansattes immaterielle rettigheder, København 2013 s. 107−109.  
17 Se Harald Irgens-Jensen, Bedriftens hemmelighet – og rettighet?, Oslo 2010 s. 51−55. 

https://www.tu.no/artikler/oppfinnelsen-hans-kan-bli-kjempebutikk-for-arbeidsgiver-selv-er-han-kun-tilbudt-30-000-kroner/347295
https://www.tu.no/artikler/oppfinnelsen-hans-kan-bli-kjempebutikk-for-arbeidsgiver-selv-er-han-kun-tilbudt-30-000-kroner/347295
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De er hemmelige i den forstand, at de ikke i deres helhed eller i den præcise konfiguration 

eller sammensætning af deres komponenter er almindeligt kendt blant eller umiddelbart 

tilgængelige for personer i kredse, der normalt beskæftiger sig med den pågældende type 

oplysninger 

de har handelsværdi, fordi de er hemmelige 

de er av den person, som lovligt kontrollerer oplysningene, under givne omstændighetder 

bleved underkastet rimelige foranstaltninger til hemmeligholdelse» 

Det er ikke noe snakk om «teknisk karakter» eller lignende i denne definisjonen. Vernet for 

bedriftshemmeligheter kan omfatte mye mer enn det som kan vernes ved patent, for eksempel 

kundelister, markedsføringsstrategier og fortjenestemarginer. Men bedriftshemmelighetsvernet kan 

selvsagt også omfatte teknisk informasjon. En rekke former for informasjon som kan danne grunnlag 

for senere patenterbare oppfinnelser, vil kunne være vernet som en bedriftshemmelighet, slik som 

testdata og analyser. Ja, selv formuleringen av et teknisk problem som potensielt kan danne grunnlag 

for en senere oppfinnelse, kan være en bedriftshemmelighet.  Det er heller intet rettslig i veien for at 

også en patenterbar oppfinnelse kan vernes som bedriftshemmelighet, i stedet for å patentsøkes. 

Det er ikke alltid gitt at patentering vil lønne seg.18 Patentering og bedriftshemmelighetsvern kan 

dessuten til en viss grad også kombineres. Selv om et eller annet kjemisk stoff er patentert, kan 

patenthaveren ha gjort seg mange verdifulle erfaringer om for eksempel optimalisering av 

fremstillingsprosessen eller bruken av stoffet, som ikke er nedskrevet i patentet, og som det er en 

konkurransefordel å bevare hemmelig.19 Og de mange patenter som etter hvert er basert på et eller 

annet datamaskinprogram,20 forteller svært sjelden noe om dette programmets kildekode. Den 

bevarer gjerne selskapene som en bedriftshemmelighet. Professor Bengt Domeij skriver at «skydd 

genom patent, upphovsrätt och varumärken kommer inte i närheten av företagshemligheternas 

praktiska betydelse».21 

Forholdet mellom patentering og bedriftshemmelighetsvern er altså mangesidet. Det kan være svært 

vanskelig i en bedrift å avgjøre hva man bør søke patent på, og hva man bør søke å bevare som en 

bedriftshemmelighet. Det kan fort være delte meninger om spørsmålet i bedriften. Spørsmålene jeg 

skal se på i tilknytning til arbeidstakeroppfinnelseslovens bestemmelser, er disse:  

                                                           
18I utgangspunktet er patentretten en sterkere rett, for en næringsdrivende som har et patent, kan forby 
konkurrenter å utnytte oppfinnelsen også når de har kommet frem til den ved eget utviklingsarbeid, eller ved å 
analysere konkurrentens produkter. Men patentretten kan, med sin maksimale beskyttelsestid på 20 år fra 
søknadens innlevering, vare kortere enn bedriftshemmelighetsvernet, som varer så lenge man faktisk klarer å 
holde informasjonen hemmelig. Coca-Cola skal ha klart det med sin oppskrift i over 100 år. Ved 
bedriftshemmelighetsvern sparer en også kostnadene knyttet til engasjering av patentfullmektiger, 
søknadsavgifter til ulike lands patentmyndigheter og årsavgifter for å opprettholde patente Om flere 
fordeler/ulemper med å velge hemmelighold fremfor immaterialrettsbeskyttelse, se Irgens-Jensen, op. cit. s. 
28−29.  
19 Se Irgens-Jensen, op. cit. s. 211−212. Se også Birger Stuevold Lassen, «Know-how – noen aktuelle 
rettsspørsmål», Lov og Rett, 1966 s. 433−453 (se særlig s. 436−440) og Bengt Domeij, Från anställd till 
kokurrent, Stockholm 2016 s. 81−82.  
20 Stenvik, op. cit. s. 142−143. Det grundigste norske verk om temaet er Torger Kjelland, Patentering av 
informasjonsteknologiske oppfinnelser, Bergen 2014.  
21 Domeij, op. cit. s. 108.  
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1. Kan arbeidsgiveren pålegge arbeidstakeren, mot dennes vilje, taushet om patenterbare 

oppfinnelser som arbeidstakeren gjør i sitt arbeid? Vil et slikt pålegg rettslig sett behandles 

som en overtakelse av rettighetene til oppfinnelsen etter arbeidstakeroppfinnelsesloven? 

2. Hvilke konsekvenser får det for den godtgjøring arbeidstakeren har krav på etter 

arbeidstakeroppfinnelsesloven § 7 at arbeidsgiveren krever hemmelighold i stedet for 

patentering? 

3. Står arbeidstakeren alltid fritt til selv å patentere – eller utnytte oppfinnelsen på annen måte 

– dersom arbeidsgiveren velger å ikke overta rettighetene til oppfinnelsen etter å ha fått 

melding etter arbeidstakeroppfinnelsesloven § 5, eller vil hun være avskåret fra dette 

dersom oppfinnelsen bygger på arbeidsgiverens bedriftshemmeligheter? 

Spørsmålene har betydning for de mange ansatte som arbeider med teknologiutvikling, både når det 

gjelder deres muligheter for å få ekstra godtgjøring for sine oppfinnelser, men også for hvilke 

muligheter de har til å utnytte sine oppfinnelser etter et eventuelt jobbskifte. De har selvsagt også 

betydning for teknologibedriftene og deres systemer for rettighetshåndtering, herunder hvordan de 

kan overta ansattes rettigheter til forutsigbare kostnader og hvordan de kan sikre sin teknologi mot 

konkurranse fra tidligere ansatte.  

At det kan dreie seg om betydelige penger, illustrerer den nokså kjente tvisten mellom nobeprisvinneren i 
fysikk for 2014, den japanske professor Shuji Nakamura og hans tidligere arbeidgiver, industriselskapet Nichia. 
Nakumara er en av oppfinnerne av LED-lampene. Etter å ha sluttet i Nichia flyttet han til USA, der han ble 
rådgiver for Nichias konkurrent Cree, Inc. Nichia saksøkte ham i USA for krenkelser av vernet for 
bedriftshemmeligheter. Nakumura på sin side saksøkte Nichia i Japan for manglende godtgjørelse for sine 
arbeidstakeroppfinnelser. En domstol i Tokyo tilkjente ham 60 milliarder japanske yen (tilsvarende 550 
millioner USD) i 2004. Dommen ble anket, og partene inngik senere et forlik i hele tvistekomplekset. I forliket 
ble Nakamura tilkjent 800 millioner japanske yen (ca. 7 millioner USD).22 

For ansatte i universitets- og høyskolesektoren gjelder det noen særregler,23 i stor grad begrunnet 

med den akademiske frihet og hensynet til at den offentlig finansierte forskning skal være allment 

tilgjengelig. Dette vil jeg ikke behandle i herværende artikkel.  

2 Taushetsplikt om oppfinnelsen 

En ansatt har taushetsplikt om oppfinnelser som arbeidsgiveren kan tenkes å kreve rettighetene til. 

Det er med god grunn: Blir oppfinnelsen gjort tilgjengelig for andre før arbeidsgiveren får søkt 

patent, kan oppfinnelsens nyhet gå tapt, og den senere patentsøknaden vil måtte avslås (patentloven 

§ 2).   

I arbeidstakeroppfinnelsesloven er det bare formulert taushetsplikt i de fire måneder fra 

arbeidstakeren har gitt melding om oppfinnelsen, dvs. den tidsfristen som arbeidsgiveren har for å 

vurdere om han vil overta rettigheter til oppfinnelsen eller ikke.24 Etter § 6 annet ledd kan 

arbeidstakeren i denne perioden ikke uten skriftlig samtykke fra arbeidsgiveren «forføye over en 

oppfinnelse som faller inn under § 4 eller foreta handlinger som forringer mulighetene for 

                                                           
22 Soichi Okuyama, «New Employee Invention Scheme in Japan», les Nouvelles, Journal of the Licensing 
Executives Society International, Vol LII no. 2, June 2017 s. 111−113 (på s. 112).  
23 Se arbeidstakeroppfinnelsesloven § 6 tredje ledd, jf. Ot.prp. nr. 67 (2001−2002).  
24 I arbeidsavtalen kan fristen godt forlenges, eller det kan avtales at arbeidsgiveren overtar rettighetene 
automatisk, uten varsel fra oppfinnerne, så sant man holder seg innenfor grensene for rimelighetssensur etter 
alminnelige regler som avtl. § 36. Arbeidstakerens krav på godtgjøring etter §§ 7 og 10 kan derimot ikke 
fravikes i en avtale til ugunst for arbeidstakeren.  



5 
 

patentering eller muliggjør utnyttelse for annens regning». At arbeidstakeren har taushetsplikt også 

før hun gir melding, må imidlertid anses følge av kravet til troskap og lojalitet i arbeidsforhold.25 

Det følger imidlertid av arbeidstakeroppfinnelsesloven § 6 annet ledd annet punktum at 

arbeidstakeren kan sende inn en patentsøknad etter at hun har sendt melding om oppfinnelsen, så 

lenge «denne rett ikke er overført til arbeidsgiveren». Etter tredje punktum må likevel arbeidsgiveren 

varsles før patentsøknaden sendes. Dette medfører at arbeidstakeren kan få sendt inn en 

patentsøknad fort og derved beskytte seg mot at arbeidsgivers sendrektighet gjør at 

patenteringsmulighetene forspilles, for eksempel fordi en konkurrent søker patent på samme 

oppfinnelse. I noen bransjer, sterkt preget av et «patent race», er dette ikke et upraktisk scenario.  

Denne retten for arbeidstakeren til å søke patent på egen hånd – som kan fravikes ved avtale – kan 

ved første øyekast gi inntrykk av at en arbeidstaker på arbeidsgivers vegne kan velge om 

oppfinnelsen skal patenteres eller holdes hemmelig. Men etter patentloven § 22 er en patentsøknad 

unntatt offentlighet i de første 18 måneder etter innleveringen (såfremt Patentstyret ikke bruker 

kortere tid på å innvilge søknaden, noe det sjelden gjør). Vil arbeidsgiveren at en oppfinnelse som 

arbeidstakeren har søkt patent på, heller skal bevares som bedriftshemmelighet, kan arbeidsgiveren 

bruke sin rett til å overta oppfinnelsen etter arbeidstakeroppfinnelsesloven § 4 (eventuelt 

arbeidsavtalen, hvis den gir flere rettigheter), og deretter trekke søknaden.26  

3 Godtgjørelsen når arbeidsgiveren overtar oppfinnelsen: Betydningen av om den 

patenteres eller bevares som bedriftshemmelighet 

Som nevnt vil en arbeidsgiver etter arbeidstakeroppfinnelsesloven § 4 ofte ha rett til å overta 

rettighetene til oppfinnelser som de ansatte har gjort. I mange tilfeller vil dessuten arbeidsavtaler gi 

arbeidsgiveren mer omfattende muligheter til å kreve eiendomsrett til oppfinnelsen. Men 

arbeidstakerens rett til «rimelig vederlag» ikke fravikes i avtale.  

Dersom en arbeidsgiver pålegger den ansatte taushet om oppfinnelsen for å bevare den som en 

bedriftshemmelighet, må dette anses som en overtakelse av alle rettigheter til oppfinnelsen 

Gjennom et slikt pålegg vil arbeidsgiveren forhindre den ansatte i å utnytte oppfinnelsen enda mer 

enn ved å overta rettighetene og deretter søke patent. Men vil det påvirke størrelsen på 

godtgjøringen til den ansatte om bedriften velger å holde oppfinnelsen hemmelig fremfor å 

patentere den?  

Det prinsipielle svar må være nei. Blant de momenter som arbeidstakeroppfinnelsesloven § 7 annet 

ledd nevner som bestemmende for godtgjøringens størrelse, er oppfinnelsens verdi – ikke patentets. 

Utgangspunktet for beregningen av godtgjøringen til arbeidstakeren må være verdien av 

oppfinnelsen beskyttet på den økonomisk mest gunstige måte. Dersom arbeidsgiveren velger «feil» 

beskyttelsesstrategi etter å ha overtatt oppfinnelsen, med den konsekvens at oppfinnelsens fulle 

økonomiske potensial ikke utnyttes, bør det ikke komme arbeidstakeren til skade.27    

                                                           
25 Jf. Irgens-Jensen, op. cit. s. 103−107.  
26 Brinck-Jensen, op. cit. s. 98.  
27 Wolk, op. cit. s. 145, Brinck-Jensen et al., op. cit. s. 105. Tilsvarende skal en arbeidstaker heller ikke lide 
økonomisk av at en arbeidsgiver, ut fra en feilaktig oppfatning om at patentet er ugyldig i sin helhet, velger å 
ikke fornye patentet. Se her Bergen tingretts dom av 23. juni 2004, TBERG-2003-2914 (hvor undertegnede satt i 
dommerpanelet).  
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I praksis kan imidlertid en arbeidsgivers beslutning om å satse på hemmelighold gjøre det 

vanskeligere for arbeidstakeren å få godtgjørelse. Den omtalte vederlagsnemnda har konsekvent 

avvist å ta stilling til et krav på godtgjørelse i tilfeller hvor det ikke foreligger et gyldig patent å 

beregne verdien av.28 Arbeidstakeren må da gå til domstolene for å få fastsatt en godtgjørelse. Når 

det ikke er utarbeidet noe patentdokument som definerer oppfinnelsen, vil en hovedforhandling om 

hva oppfinneren faktisk har skapt, hvilken verdi dette har og hvilket vederlag som er rimelig, måtte ta 

utgangspunkt i mer eller mindre klare beskrivelser av oppfinnelsen fra oppfinneren i den melding hun 

eventuelt har sendt til arbeidsgiveren. Det vil kunne bli en komplisert og kostbar sak, der de eneste 

som kan være sikre på godtgjørelse, er partenes advokater. Oppfinnere som er i et 

ansettelsesforhold, vil neppe ta belastningen ved å kjøre en slik sak mot sin arbeidsgiver. Men også 

for dem som vurderer å rette et krav om godtgjøring mot en tidligere arbeidsgiver, vil det nok fort 

koste langt mer enn det smaker å gå til sak. Jeg kjenner ikke til noen rettssak som er ført om 

godtgjørelse etter arbeidstakeroppfinnelsesloven for teknologi som ikke har vært patentsøkt.   

 

4 Hvis arbeidsgiveren ikke overtar oppfinnelsen, men den bygger på 

arbeidsgiverens bedriftshemmeligheter 

Etter arbeidstakeroppfinnelsesloven er utgangspunktet at den ansatte kan utnytte oppfinnelsen selv 

dersom arbeidsgiveren ikke vil overta den. Arbeidstakeren kan da i utgangspunktet søke patent på 

oppfinnelsen, hun kan selge den eller gi andre lisens til å utnytte den.  

Men ofte vil den ansatte i sin utvikling av den nye oppfinnelsen ha benyttet kunnskap hun har 

ervervet i løpet av sin ansettelsestid, kunnskap som arbeidsgiveren ser som sine 

bedriftshemmeligheter. Som nevnt i punkt 1 ovenfor, omfatter bedriftshemmelighetsbegrepet også 

slike ting som testdata, analyser og problemformuleringer. Det kan fort tenkes at en patentsøknad, 

eller en senere utnyttelse av oppfinnelsen, vil innebære en utnyttelse og/eller en tilgjengeliggjøring 

også av slike bedriftshemmeligheter. Vil dét gjøre at arbeidstakeren likevel ikke kan patentere eller 

på annen måte utnytte den nye oppfinnelsen, selv om arbeidsgiveren ikke overtar den?29  

Problemstillingen illustreres godt av Oslo tingretts dom av 14. mai 2010 (09-067562TVI-OTIR/01), 

selv om saken gjaldt en engasjert konsulent og ikke en arbeidstaker. Norsk Hydro ASA (Hydro) drev 

tidligere en betydelig olje- og gassvirksomhet, som senere ble solgt til Statoil. I sin teknologiutvikling 

arbeidet Hydro blant annet med å få frem nye ventiler for å styre strømmen av olje og gass i såkalte 

horisontale oljebrønner. Hydro hadde søkt patent på en slik ventilløsning. Den aktuelle konsulenten 

var engasjert i videre utvikling av denne. Han hadde blant annet ansvar for å sikre konfidensialitet og 

utarbeide et system for evaluering av ulike forslag som kom inn. Som ledd i dette fikk han god 

kjennskap til Hydros patentsøkte ventil.  I noen e-poster til selskapet foreslo han – i nokså generelle 

vendinger – å gjøre noen modifikasjoner. Hans kontaktperson i selskapet svarte at tanken var god, 

men at de ikke trengte å tenke på denne modifikasjonen for de to brønnene de holdt på med. Etter 

dette søkte konsulenten om patent for sin modifikasjon for sitt eget selskap. Statoil krevde for Oslo 

tingrett at patentet i sin helhet måtte overføres til selskapet. Prinsipalt anførte Statoil at Hydros 

standardvilkår for konsulentoppdrag gav selskapet rett til patentet, noe tingretten ikke var enig i. 

                                                           
28 Nerdrum, op. cit.  
29 Spørsmålet har vært diskutert i nordisk rettslitteratur, se Brinck-Jensen et. al. op. cit. s. 98 med henvisninger 
og Wolk, op. cit. s. 156 og 172.  
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Derimot kom tingretten til at Statoil måtte anses som 50 % sameier i patentet på patentrettslig 

grunnlag, fordi andre i Hydro-systemet måtte anses som medoppfinnere. Retten pekte på at 

konsulentens patent var en videreutvikling av den løsningen andre i Hydro hadde utarbeidet og som 

var uttrykt i Hydros egen patentsøknad. Konsulenten hadde hatt tilgang til betydelige mengder med 

testinformasjon om denne løsningen og andre løsninger, han visste hvor problemene var, hva som 

fungerte og hva som ikke fungerte. Men i tillegg – og det er det viktige i denne sammenheng – kom 

retten til at konsulenten, fordi han i sin utvikling hadde utnyttet Hydros bedriftshemmeligheter, 

hadde begått et rettsbrudd ved å søke patent. Den konsekvens tingretten trakk av dette, er også 

interessant: Under dissens 2-1 (den juridiske dommer og én av de teknisk sakkyndige) kom tingretten 

til at den tidligere konsulenten skulle forbys å utnytte sin andel i patentet, alene eller sammen med 

andre. Konsulenten hevdet at et slikt forbud ikke kunne nedlegges nå når patentet var blitt meddelt 

og følgelig offentlig tilgjengelig, for da var det ikke lenger noen hemmelighet å beskytte. Men det 

vant ikke gehør. Tingretten pekte på at selv om patentet var blitt allment tilgjengelig, var det fortsatt 

mye omkringliggende kunnskap om oppfinnelsen, «vurderinger og testresultater, herunder 

vurderinger av konkurrentenes produkter og påpekning av mangler ved disse, samt vurdering av 

Hydros løsning og påpeking av manglene ved denne», som måtte anses som Hydros 

bedriftshemmeligheter, og som den tidligere konsulenten automatisk ville bruke dersom han fikk rett 

til å utnytte patentet. Dessuten pekte retten på at den tidligere konsulenten overhodet ikke ville ha 

skaffet seg patentet dersom han ikke hadde opptrådt rettsstridig, og derfor var det etter rettens 

flertalls mening rimelig at han ble forbudt å utnytte patentet i hele dets løpetid.  

Dommen ble anket, men hevet som forlikt før saken kom for lagmannsretten. Med den som 

bakteppe kan følgende spørsmål om forholdet mellom arbeidstakeroppfinnelsesloven og vernet for 

bedriftshemmeligheter stilles:  

1) Må det at arbeidsgiveren ikke overtar rettighetene til en oppfinnelse som en ansatt melder 

om, tolkes som en aksept av at den ansatte utnytter oppfinnelsen i egen virksomhet, også 

hvis dette innebærer bruk – og kanskje også avsløring – av informasjon som har vært 

arbeidsgiverens bedriftshemmelighet? Tingretten mente i den ovennevnte saken at det ikke 

var tilfellet, men et vesentlig moment i den vurderingen var at konsulenten hadde gitt svært 

uklare signaler om hva han ønsket å gjøre med oppfinnelsen.  

2) Hvis svaret på 1) er nei, kan det likevel – og i så fall i hvilken grad – i en vurdering av 

rettmessigheten av handlingene til en ansatt som har sluttet og begynt i annen virksomhet 

hvor hun utnytter sin oppfinnelse, trekkes inn til gunst at hun har utviklet noe nytt og 

patenterbart?  

3) Hvis løsningen på en konkret tvist – uansett svar på spørsmål 2 – blir at den ansatte er 

avskåret fra å utnytte oppfinnelsen, jf. tingrettsdommen – vil det kunne gi vedkommende 

krav på rimelig godtgjøring for den oppfinnelse hun har gjort, men altså ikke får utnytte? 

 

Ad spørsmål 1:  

Spørsmålet her er om arbeidsgiveren kan sies å ha akseptert at den ansatte utnytter arbeidsgiverens 

bedriftshemmeligheter for egne formål, herunder eventuelt søker patent. Etter alminnelig avtalerett 

må det bero på en konkret vurdering om arbeidsgiverens passivitet – unnlatelse av å kreve 

rettigheter til oppfinnelsen – og annen opptreden, har gitt arbeidstakeren rimelig grunn (eller 
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«berettigede forventninger») til å gå ut fra at arbeidsgiveren har akseptert utnyttelsen. Passivitet kan 

utvilsomt være med å danne grunnlag for at arbeidstakeren har en slik rimelig grunn.30 Men det 

krever en særlig begrunnelse i de konkrete omstendigheter. Hovedregelen er at passivitet alene ikke 

har avtalevirkning.31 Etter mitt skjønn kan en ansatt som opplever at arbeidsgiveren ikke overtar en 

oppfinnelse som vedkommende har meldt fra om, selv om meldingen er tydeligere enn den var i den 

ovennevnte Statoil-saken, sjelden med rimelighet se denne unnlatelsen som en aksept av at hun fritt 

kan utnytte de av bedriftens hemmeligheter som oppfinnelsen bygger på, selv om det sikkert i 

mange tilfeller kan hevdes at arbeidsgiveren av hensyn til den ansatte burde ha klargjort om han ville 

protestere mot en slik utnyttelse av bedriftshemmelighetene. Bedriftshemmeligheter er 

bedriftshemmeligheter fordi de har en økonomisk verdi for virksomheten, og det skal en del til før en 

ansatt med rimelighet kan gå ut fra at arbeidsgiveren har villet gi slipp på dem.32  

En annen sak er selvsagt at en unnlatelse fra arbeidsgiverens side på å reagere på arbeidstakerens 

egen utnyttelse eller patentsøknad, etter at arbeidsgiveren ble oppmerksom på dette, kan medføre 

at retten til å motsette seg utnyttelsen er bortfalt ved passivitet. Også dette vil likevel bero på en 

konkret vurdering.33 Som utgangspunkt vil jeg nok mene at passiviteten må ha vart en god stund før 

arbeidsgiverens rett til å motsette seg utnyttelsen skal anses bortfalt. Men det kan jo være tilfeller 

hvor arbeidsgiveren har hatt en særlig oppfordring til å reagere raskt.  

Ad spørsmål 2:  

I relasjon til dette spørsmål er altså situasjonen: Arbeidsgiveren har ikke overtatt oppfinnelsen, men 

kan ikke sies å ha akseptert at den ansatte utnytter de av arbeidsgiverens bedriftshemmeligheter 

som oppfinnelsen bygger på. Hvis den ansatte så slutter og starter eller tar jobb i en konkurrerende 

virksomhet som får utnytte oppfinnelsen: Vil det være en krenkelse av den tidligere arbeidsgivers 

bedriftshemmeligheter? Jeg forutsetter at informasjonen fortsatt er hemmelig. Konklusjonen i 

Statoil-dommen ble jo at utnyttelsen var rettsstridig. Men denne konklusjonen ble trukket etter en 

konkret avveining, der retten særlig la vekt på at Hydro hadde brukt betydelige ressurser på 

utviklingen, at teknologien var av stor verdi og at Hydro hadde gjort det tydelig at all informasjon i 

ventilprosjektet var konfidensiell.   

Som nevnt i punkt 1 over, forbyr markedsføringsloven § 28 ansatte og andre som har fått kunnskap 

om en bedriftshemmelighet i anledning sitt tjenesteforhold, å utnytte hemmeligheten når dette er 

«rettsstridig». Det er temmelig sikker rett at i saker der en tidligere ansatt har benyttet ikke allment 

kjent informasjon fra sin tidligere arbeidsgiver i nytt arbeid, må domstolen foreta en bredere 

rettsstridsvurdering før den kan konkludere med at den tidligere arbeidstaker har krenket den 

tidligere arbeidsgivers bedriftshemmeligheter. I forarbeidene til den tidligere markedsføringsloven, 

som må være retningsgivende også for den nåværende, heter det bla.:  

«Det kan ikke uten videre anses rettsstridig av en tidligere funksjonær i en bedrift å gjøre 
bruk av den kunnskap som det gjelder, såfremt ‘det i ubillig grad ville vanskeliggjøre hans 

                                                           
30 Se for eksempel Rt. 2013 s. 1316 (avsnitt 41-42), Rt. 2001 s. 1288 (på s. 1300), Rt. 1987 s. 1205 (på s. 1211) og 
Rt. 1998 s. 1712 (på s. 1734), jf. Geir Woxholth, Avtalrett, Oslo 2017 s. 69 og s. 104−107 og Kåre Lilleholt, 
Kontraktsrett og obligasjonsrett, Oslo 2017 s. 50.  
31 Jf. Woxholth, op. cit. s. 104, Lilleholt, l.c.  
32 Det kan her være nærliggende å vise til den såkalte «minimumsregelen» for avtaletolkning, en regel som dog 
er utsatt for kritikk, se Woxholth, op. cit. s. 441.  
33 Jf. HR-2016-476-A.  
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adgang til erverv’. Hvorledes en slik handling skal bedømmes, må avgjøres etter en konkret 
vurdering i det enkelte tilfelle.»34 

Og i Rt. 1997 s. 199, den såkalte Cirrus-dommen, ble det uttalt at «vurderinger ut fra konkret 

rimelighet» kan spille inn i rettsstridsvurderingen.35  

Jeg har forsøkt å skildre denne rettsstridsvurderingen relativt inngående i min bok Bedriftens 

hemmelighet – og rettighet? fra 2010.36 Jo mer utnyttelsen av den tidligere arbeidsgivers 

bedriftshemmeligheter er egnet til å skade vedkommendes virksomhet, jo lettere er det å konstatere 

at utnyttelsen har vært rettsstridig. Har den tidligere ansatte, basert på sin tidligere arbeidsgivers 

hemmelige og svært avanserte teknologi, utviklet et produkt til bruk i direkte konkurranse med 

ham,37 eller røpet den tidligere arbeidsgivers egen «produksjonsprosess i sin helhet»,38 taler det 

sterkt for at det foreligger en rettsstridig utnyttelse av bedriftshemmeligheter, selv om den tidligere 

ansatte brukte det til å lage noe nytt og patenterbart.  

I tilfeller der den utnyttede informasjon ikke har så stor verdi eller bare har spilt en mindre 

betydningsfull rolle for utviklingen av oppfinnelsen, kan det bli utslagsgivende i den tidligere ansattes 

favør at hun har skapt noe nytt. I Rt. 1997 s. 199 uttalte annenvoterende på vegne av mindretallet på 

s. 229 om rettsstridsvurderingen i det som nå er markedsføringsloven § 28: «Det må i 

utgangspunktet godtas at den tekniske utvikling vil være til hjelp for dem som vil skape noe nytt på 

grunnlag av andres arbeid». Saken gjaldt et samarbeid mellom en verftsgruppe og et ingeniørfirma 

om utviklingen av en ny båttype, hvor verftsgruppen etter en stund begynte å utvikle et alternativ til 

ingeniørfirmaets type bak dette firmaets rygg, men med bruk blant annet av ingeniørfirmaets 

tegninger. Ingeniørfirmaet hadde uttrykt at det ikke ville aksepterte bruk av tegningene for andre 

formål. Høyesterett kom under dissens 3-2 til at verftsgruppen hadde utnyttet ingeniørfirmaets 

bedriftshemmeligheter rettsstridig. Dissensen viser at dommen gjaldt et virkelig tvilstilfelle til tross 

for at utnyttelsen åpenbart ikke kunne bygge på noen aksept fra ingeniørfirmaet, og til tross for den 

illojale opptreden overfor firmaet. Uttalelsen fra annenvoterende  viser at det talte til verftsgruppens 

fordel at den nye båttypen på vesentlige punkter skilte seg fra den ingeniørfirmaet hadde tegnet.39  

Nå er pliktene i et samarbeidsforhold mellom to bedrifter annerledes enn i et arbeidsgiver-

arbeidstakerforhold, men etter mitt skjønn er det vanskelig å se noen grunn til at det ikke også i 

arbeidsforhold vil tale til den angivelige krenkerens gunst i rettsstridsvurderingen at hun har laget 

noe nytt og patenterbart basert på den tidligere arbeidsgivers teknologi.40 Avgjørelser fra flere land 

viser at i vurderingen av om en tidligere ansatt som har tatt med seg informasjon fra sin tidligere 

arbeidsplass til ny virksomhet, har krenket vernet for bedriftshemmeligheter, er det et – om enn 

                                                           
34 Ot.prp. nr. 57 (1971−72) s. 26, jf. Irgens-Jensen, op. cit. s. 71.  
35 Rt. 1997 s. 199 (på s. 223), jf. Irgens-Jensen, op. cit. s. 72.  
36 Irgens-Jensen, op. cit. kapittel 5.  
37Jf. Gulating lagmannsretts dom 4. august 2005, LG-2003-8617 («Roxar I»). Se også Gulating lagmannsretts 
dom 15. mai 2015, LG-2013-162132 («TCO II»), som dog ikke gjaldt et arbeidsgiver-arbeidstakerforhold.  
38 Rt. 1964 s. 238 (på s. 244). I lagmannsrettens dom heter det at den tidligere ansatte «brakte med seg fra B et 
komplett produksjonsopplegg og kjørte dette inn ved Korkefabrikken».  
39 Andre viktige momenter til verftsgruppens fordel var at ingeniørfirmaet allerede hadde fått godt betalt for de 
bidrag det hadde ytt, og at verftsgruppen selv hadde bidratt med mange ressurser og betydelig kunnskap i 
prosjektet. Således ville det være urimelig om gruppen ikke kunne utnytte de teknologiske resultater 
samarbeidet hadde gitt, uavhengig av et fortsatt samarbeid med ingeniørfirmaet.  
40 Den ovennevnte Roxar I-dommen, LG-2003-8617, kan synes å gi uttrykk for det motsatte, men etter mitt syn 
tar den ikke helt inn over seg bredden i rettsstridsvurderingen. Jeg nevner for ordens skyld at jeg bistod de 
tapende parter med utarbeidelse av anke til Høyesterett, som ikke slapp inn.  
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mindre betydningsfullt – moment  til den tidligere ansattes gunst om hun har vært med på å utvikle 

den aktuelle informasjon selv.41 Så vidt jeg kan forstå, vil det nye EU-direktivet ikke endre dette. 42 

Det må vel enn mer kunne tale til den ansattes gunst at den aktuelle informasjon er noe 

arbeidsgiveren faktisk har blitt informert om, og ikke villet overta rettighetene til.  

Fra norsk underrettspraksis bør nevnes Oslo tingretts dom av 21. mars 2012 (TOSLO-2011-113128, 

«TCO»). Selskapet Total Catcher Offshore (TCO) utviklet såkalte brønnplugger til bruk for trykktesting 

av borehull i olje- og gassvirksomhet. Saksøkte hadde vært administrerende direktør i TCO frem til 

februar 2008. Året etter søkte han patent på en spesiell type brønnplugg delvis lagd av glass. TCO tok 

ut søksmål mot den tidligere direktøren og påstod at han måtte overføre patentet etter 

arbeidstakeroppfinnelsesloven og forbys å utnytte oppfinnelsen, fordi den bygget på TCOs 

bedriftshemmeligheter.  

Retten fant det bevist at ett av de trekk som gjorde oppfinnelsen patenterbar – bruk av et lag med 

gass mellom glass-sjiktene – stammet fra diskusjoner internt i TCO og måtte anses som TCOs 

bedriftshemmelighet, sammen med annen teknologi i selskapet knyttet til glassplugger i sin 

alminnelighet. Men andre trekk som gjorde oppfinnelsen patenterbar, mente imidlertid retten at den 

administrerende direktør selv måtte ha funnet på. På dette grunnlag konkluderte retten – som i 

Statoilsaken – med at TCO og den tidligere direktøren var sameiere i patentet. Men i motsetning til i 

Statoilsaken kom retten til at han kunne utnytte sin sameieandel. Retten la til grunn at av selskapets 

bedriftshemmeligheter om glasspluggteknologi ville den tidligere direktør bare utnytte ideen om 

bruk av gass, og dette, mente retten, vill ikke være en rettsstridig utnyttelse av 

bedriftshemmeligheten. Retten gav følgende begrunnelse:  

«Som det fremgår innledningsvis arbeidet TCO fra 2006 med flere forskjellige løsninger med 
sikte på utvikling av en nonex plugg, herunder den løsningen som ble diskutert på møtet den 
15.08.2007. Retten oppfatter det slik at arbeidet knyttet til denne løsningen også pågikk noe 
tid etter møtet…Retten oppfatter det videre slik, basert på Bransdals forklaring, at løsningen 
diskutert på møtet ikke ble prioritert av TCO og at selskapet valgte å gå i andre retninger. På 
en slik bakgrunn kan retten vanskelig se at Wee [den tidligere direktør] kan bebreides for å 
ha benyttet ett element – gass – hentet fra Skissen. Av denne grunn kan retten heller ikke se 
at Wees opptreden kan karakteriseres som illojal.  

Etter sameieloven § 3 har en sameier rett til å utnytte sameiegjenstanden. Dette innebærer 
at også TCO har rett til utnyttelse. Dersom Wee ikke skulle ha rett til dette, vil TCO i praksis få 
enerett til utnyttelsen, noe som fremstår som en tilfeldig og urimelig fordel basert på TCOs 
bidrag til oppfinnelsen.» 

Resonnementet synes godt i samsvar med de retningslinjer som er gjengitt ovenfor. Den 
bedriftshemmelighet som var brukt, var av relativt liten betydning for den nye oppfinnelsen 
sammenlignet med oppfinnerens egne bidrag.  

Ad spørsmål 3.  

Hva så om konklusjonen ikke blir som i TCO-dommen, men som i Statiol-dommen: Den ansatte forbys 

å utnytte oppfinnelsen fordi den bygger på (den tidligere) arbeidsgivers bedriftshemmelighet – kan 

den ansatte i så fall kreve noe vederlag? 

                                                           
41 Irgens-Jensen, l.c. med henvisninger, Bengt Domeij, Från anställd till konkurrent, Stockholm 2016 s. 195.  
42 Jf. SOU 2017: 45 s. 190−192. 
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Vi er da egentlig tilbake til situasjonen i punkt 3 ovenfor. Når arbeidsgiveren forbyr den ansatte å 

utnytte oppfinnelsen, har arbeidsgiveren i realiteten overtatt den. Dersom oppfinnelsen er 

patenterbar, skal arbeidstakeren i prinsippet ha vederlag etter arbeidstakeroppfinnelsesloven § 7. 

Fra arbeidsgiversiden kan det anføres at markedsverdien av den nye oppfinnelsen blir 0, siden den 

ikke kan utnyttes uten arbeidsgivers samtykke, og at vederlaget til oppfinneren derfor bør bli 0. Det 

vil nok ofte være en forhastet slutning. For det første vil oppfinnelsen kunne ha en bruksverdi for 

arbeidsgiveren, og slik § 7 er formulert, bør dette og kunne gi grunnlag for godtgjøring.43 Og en 

markedsverdi kan tenkes selv om arbeidsgiverens samtykke er nødvendig for å utnytte oppfinnelsen;  

tredjemenn kan tenkes å ville kjøpe oppfinnelsen fordi de regner med å kunne oppnå en lisensavtale 

med arbeidsgiveren om utnyttelse av den bakenforliggende bedriftshemmeligheten, eller fordi de 

regner med at bedriftshemmeligheten om en stund vil bli allment kjent, og dermed ikke lenger 

vernet. Men som regel vil nok verdien være så lav og usikker at få ansatte – nåværende eller tidligere 

– som sitter der med en oppfinnelse de ikke kan utnytte, vil se noe poeng i å fremme krav om 

godtgjøring.  

 

6 Oppsummering – betydningen av gode rutiner 

Fremstillingen har forhåpentligvis vist at en arbeidsgivers krav på å få vernet sine 

bedriftshemmeligheter sterkt kan begrense de rettigheter en ansatt har til de oppfinnelser hun gjør. 

Den ansatte som gjør en oppfinnelse, kan bare håpe på personlige inntekter av betydning dersom 

oppfinnelsen skulle ha virkelig stor verdi. Slike oppfinnelser er det ikke mange ansatte som skaper. 

Men det er noen, som oversikten vi gav innledningsvis viser.  

Immaterialretten, herunder patentretten, sies gjerne å være gitt for å ivareta to hovedhensyn: 1) Et 

samfunnsøkonomisk hensyn ved å gi insentiver til nyutvikling, og 2) et rettferdshensyn ved at den som 

har gjort en verdifull innsats, bør få lønn for det.44 Ivaretar dagens norske regelverk om 

arbeidstakeroppfinnelser og bedriftshemmelighetsvern disse hensynene?  

Det vil være svært vanskelig å forsøke å besvare dette spørsmålet med empiriske undersøkelser. Det 

er betydelige forskjeller mellom mange industriland når det gjelder hvilke rettigheter deres lover gir 

arbeidstakere til sine oppfinnelser, og i hvilken grad arbeidstakerne kan kreve vederlag for å overlate 

disse til arbeidsgiveren (der Tyskland tradisjonelt har fremstått som det «arbeidstakervennlige» land, 

mens USA, Storbritannia og Nederland har fremstått som «arbeidsgivervennlige»), men det er 

vanskelig å finne belegg for at et bestemt system gir bedre innovasjonstakt enn et annet.45 Jeg vil 

likevel forsiktig påstå at insentivhensynet synes relativt godt ivaretatt hos oss. Om oppfinnere 

«småoppfinnelsene» skulle kunne gjøre gjeldende mer omfattende krav overfor sin arbeidsgiver, ville 

jeg tro det kunne oppstå mye usikkerhet i bedriftene, og det vil kunne svekke deres evne til å utvikle 

nye produkter. Så lenge de som har gjort de virkelig verdifulle oppfinnelser, har krav på en ekstra 

kompensasjon, vil jeg også si at det viktigste i rettferdshensynet også er ivaretatt. 

Millimeterrettferdighet er det vanskelig å få til med patentlovgivning. For å bedre kårene til ansatte i 

                                                           
43 Brinck-Jensen et al. op. cit. s. 105.  
44 Se for eksempel Stenvik, Patentrett s. 23.  
45 En kortfattet oversikt over reglene om arbeidstakeroppfinnelser i noen utvalgte land finnes i les Nouvelles, 
Journal of the Licensing Executives Society International, Vol LII no. 2, June 2017 s. 90−121. 
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innovative bedrifter kan nok andre typer betingelser være mer nærliggende å forsøke å forbedre enn 

loven om arbeidstakeroppfinnelser.  

Selv om det ikke er åpenbare grunner til ved lovgivning å gi ansatte som gjør en oppfinnelse, krav på 

større vederlag fra arbeidsgiveren enn arbeidstakeroppfinnelsesloven gir dem i dag, kan det likevel 

være fornuftig av den enkelte bedrift å vurdere rausere kompensasjonsordninger enn lovens, gjerne i 

samarbeid med ansattes representanter. Er oppfatningen på arbeidsplassen at her belønnes 

oppfinnere raust, enten det skjer i form av pengevederlag, forfremmelser, opsjoner eller annet, bør 

det stimulere til oppfinnervirksomhet. Det er det også ganske vanlig at bedrifter har fastsatt ulike 

kompensasjonsordninger for oppfinnelser, som fastsetter vederlag på annen måte enn 

arbeidstakeroppfinnelsesloven (dog kan de ikke gå under lovens minimumskrav om «rimelig 

godtgjøring»).46 Slike ordninger kan ta hensyn til konkrete forhold ved den enkelte bedrift, som antall 

ansatte, deres kompetanse og lønnsnivå, og spesielle trekk ved teknologien selskapet driver med og 

markedet det opererer i. Og de kan justeres enklere enn de lovfestede ordninger. Å bare vise til 

lovens kompensasjonsordning kan fremstå som lite innovasjonsbevisst.   

 

 

                                                           
46 Enkelte eksempler på slike godtgjøringsordninger kan man finne i Belønning av arbeidstakeroppfinnelser, 
rapport avgitt av arbeidsgruppe nedsatt av Norsk forening for industriens patentingeniører, Oslo 2004.  


