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Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ændring af lov
om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner
AC har modtaget udkast til forslag til lov om ændring af lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner i høring. AC har haft udkastet til høring i medlemsorganisationerne og har på den baggrund følgende bemærkninger:
AC finder det positivt, at styrelsen med udkastet lægger op til at afskaffe kravet
om, at ministeren skal godkende universiteternes og de øvrige forskningsinstitutioners regler for beregning af vederlag for hhv. institutionens og arbejdstagerens udnyttelse af retten til en opfindelse. Sådanne regler for vederlag bør i stedet fastsættes gennem aftaler mellem de berørte parter.
Samtidig vil der være ærgerligt, hvis meget forskelligartede regelsæt og vederlag
på de enkelte universiteter og forskningsinstitutioner kommer til at besværliggøre
tværgående forskningssamarbejde og aftaler om patentering af opfindelser mv. AC
opfatter det derfor som en nødvendighed, at der skabes generelle retningslinjer og
standarder for institutionernes praksis på området og vil arbejde for, at dette bliver
tilfældet.
Dette kan fx ske i form af indgåelse af en rammeaftale mellem repræsentanter for
hhv. institutioner og forskere. AC vil således opfordre til, at Videnskabsministeriet
tager initiativ til at invitere de berørte parter til en drøftelse af de fremtidige retningslinjer for forhandling af rettigheder vedr. vederlag.
Derudover ser AC gerne, at det gennem forskerpatentloven sikres, at den forsker,
som er ophavsmand til en konkret opfindelse fortsat kan have adgang til patentet
på aftalte vilkår – også når de kommercielle rettigheder via patentet er solgt til anden side. En sådan bestemmelse kan sikre fortsat udnyttelse af frugtbar forskning
uanset om køberen af patentet ønsker at udnytte det kommercielt eller ej.
Endelig skal AC opfordre til, at mulighederne for erhvervsmæssig udnyttelse af
forskningsresultater fra offentlige forskningsinstitutioner forbedres ved at der afsættes flere penge til ”proof of koncept”-ordningen, som netop sigter på at hjælpe
de universitetsforskere, der har gjort opfindelser med et kommercielt potentiale.
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