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Sign. opphavsperson:__________________________ 

Avtale om tilgjengeliggjøring av elektronisk 

materiale via Vernepleierportalen 

Mellom 

Vernepleierportalen ved ansvarlig redaktør Rolf Magnus Grung 

og 

......................................................................................... (heretter kalt opphavspersonen) 

er det inngått avtale om å tilgjengeliggjøre opphavspersonens (kryss av og fyll ut) 

□ bacheloroppgave, som fikk karakter:  

□ masteroppgave, som fikk karakter: 

□ avhandling 

(heretter kalt materialet) på de vilkår som er angitt nedenfor. 

 

1. Tillatelse til å tilgjengeliggjøre elektronisk materiale 

Opphavspersonen gir med dette Vernepleierportalen en vederlagsfri, ikke-eksklusiv rett til å gjøre 

materialet tilgjengelig via www.vernepleierportalen.no. Opphavspersonen gir Vernepleierportalens 

brukere adgang til fritt å kopiere og videreformidle materialet på ikke-kommersielle vilkår. All 

annen bruk av materialet må avtales særskilt med opphavspersonen eller noen som opptrer på 

dennes vegne. 

 

2. Vernepleierportalens plikter og ansvar 

Vernepleierportalen skal tilgjengeliggjøre materialet i den form det ble levert uten endringer av noe 

slag. Vernepleierportalen får ikke rådighet over materialet på noen andre måter enn dette. 

Vernepleierportalen er ikke på noe vis ansvarlig for innholdet i materialet eller opphavspersonens 

opptreden/handlinger for øvrig. 

 

Vernepleierportalen er ikke ansvarlig for om karakteren som opphavspersonen hevder å ha fått på 

bacheloroppgaver eller masteroppgaver er korrekt. 
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3. Opphavspersonens plikter og ansvar 

Opphavspersonen må levere materialet som en Pdf-fil, klar til tilgjengeliggjøring, samt oppgi sitt 

eget navn, den fulle tittelen på oppgaven/avhandlingen, navn på den utdanningsinstitusjonen som 

har vurdert den, og, når det gjelder bacheloroppgaver og masteroppgaver, karakteren som ble gitt. 

 

Når det gjelder bacheloroppgaver og masteroppgaver, står opphavspersonen ansvarlig for at den 

karakteren som han/hun hevder å ha fått er korrekt. 

 

Opphavspersonen står ansvarlig for anonymisering/behandling av personopplysninger i materialet, 

og går ved levering til Vernepleierportalen god for at materialet er forsvarlig behandlet når det 

gjelder anonymisering og avklaring av meldeplikt. 

 

Opphavspersonen må selv klargjøre de konsekvenser som tilgjengeliggjøring av materialet via 

Vernepleierportalen har i forhold til eventuelle forlag, tidsskrift eller andre rettighetshavere. 

Opphavspersonen innestår for at han/hun har fullstendig råderett over dette i dets helhet. Hvis  

andre har rettigheter som utelukker tilgjengeliggjøring i elektronisk form via Vernepleierportalen  

uten tillatelser fra tredjepart, må opphavspersonen selv innhente nødvendige tillatelser fra disse. 

 

Hvis materialet har flere forfattere, innestår opphavspersonen som har innlevert materialet for at 

han/hun har innhentet de nødvendige tillatelser fra de andre forfatterne. 

Hvis materialet eller deler av materialet tidligere er publisert eller planlegges publisert i et tidsskrift 

eller ved et forlag, innestår opphavspersonen for at han/hun har innhentet de nødvendige tillatelser 

fra tidsskriftet/forlaget. 

 

Opphavsmannen innestår for at materialet ikke har innhold som kan anses å stride mot gjeldende 

norsk rett, eller inneholder lenker eller koblinger til slikt materiale. 

 

Hvis Vernepleierportalen skulle bli gjort erstatningsansvarlig overfor tredjepart på grunn av at 

opphavspersonen ikke oppfyller sine plikter etter denne avtalen, skal opphavspersonen holde 

Vernepleierportalen skadesløs. 
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Sign. opphavsperson:__________________________ 

4. Overføring og opphør av avtalen 

Opphavspersonen kan når som helst be om at materialet slettes fra Vernepleierportalen. 

Vernepleierportalen kan ikke overføre retten til tilgjengeliggjøring til andre. 

Vernepleierportalen har ubegrenset rett til å avbryte tilgjengeliggjøringen av materialet. 

 

………………………………………….. 

Sted, dato 

 

…………………………………………..     ………………………………………….. 

Underskrift opphavspersonen     Underskrift Vernepleierportalen 


