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Följande överenskommelse har ingåtts mellan parterna Nationalmuseum med Prins Eugens
Waldemarsudde, nedan kallad Nationalmuseum, och Forskarens namn, nedan kallad Forskaren.

§N Forskningsprojektet
Forskaren leder Forskningsprojektets namn, nedan kallat projektet. Projektet är förlagt vid
Avdelningen för forskning, arkiv och bibliotek (FAB) och projektet drivs i museets regi. Forskaren
är projektledare och leder projektet i samverkan med forskningschefen.
Projektet skall innehålla en tydlig presentation av innehåll, metod, teori och syfte samt tidsplan.
Projektet skall påbörjas och slutföras i museets regi.
Alla eventuella större avvikelser i projektets överenskomna innehåll eller tidsplan skall utan dröjsmål rapporteras och diskuteras med forskningschefen.
Rättigheten till det färdiga arbetet såväl som arbetsmaterialet under projektets gång, tillhör
Nationalmuseum. Nationalmuseum har rätt att nyttja både det färdiga arbetet och arbetsmaterialet.
Härvid skall givetvis sedvanlig respekt iakttagas för forskarens roll i projektet.

§O Finansiering
Forskningsprojekt som antagits vid Nationalmuseum är alltid externfinansierade. Varje projekt har
sin ekonomi, sitt kostnadsställe inom budgeten för avdelningen FAB. Projektledaren skall medverka
i ansökningsprocesserna tillsammans med forskningschefen.
Ansökningar om externa medel till projektet sker i Nationalmuseums namn och undertecknas av
forskningschefen. Vid behov kan ansökan dessutom undertecknas av projektledaren.
De tilldelade forskningsmedlen tillfaller Nationalmuseum från vilka ersättning utgår till forskaren
för dennes arbete och för täckande av andra utgifter i samband med projektets färdigställande.
Sedan NLN MV utgår en OH-kostnad på ORB för de externa medel som anslagits forskningsprojekten efter detta datum.
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§P Redovisningar och budgetuppföljningar
För projektets redovisningar och budgetuppföljningar i relation till Nationalmuseum och externa
bidragsgivare ansvarar forskningschefen i samråd med forskaren.
Forskaren skall senast den PN januari respektive den PN augusti årligen tillsända forskningschefen
redovisningar/lägesrapporter av projektens fortskridande.

§Q Forskningsråd m.m.
Forskaren ingår i Nationalmuseums forskningsråd. Projektet skall redovisas i Art Bulletin of
Nationalmuseum under Current Research Projects och på museets hemsida under Pågående
forskningsprojekt.

§R Publikationer
Samtliga eventuella publikationer rörande projektet skall diskuteras och läggas upp tillsammans
med forskningschefen och den publikationsansvariga. Publikationerna utges av publikationsverksamheten vid Nationalmuseum. Den publikationsansvariga skall fastställa en kostnadskalkyl, tidsoch produktionsplan i samråd med forskaren och forskningschefen.

¬S Arkivering

Arkivhandlingar i samband med projektets genomförande skall arkiveras i Nationalmuseums arkiv i
samband med att projektet slutförs. Forskaren samverkar med museets arkivarie inför arkiveringen.

§T Övrigt
För forskaren och projektet gäller Nationalmuseums regler, policies etc, den anställdes rättigheter
och skyldigheter.
För de fall där forskaren gravt åsidosätter de skyldigheter som denne har, i enlighet med denna
överenskommelse eller vid fullföljandet av projektet, äger Nationalmuseum rätt att frikoppla denne
från projektet och ersätta denne med annan forskare. Nationalmuseum äger i enlighet med §1 rätt
att ta del av allt material som finns upparbetat.

¬U Period för överenskommelsens gällande

Överenskommelsen är giltig från ...................................................... OMMV till ......................................................
Denna överenskommelse har upprättats i två (O) likalydande exemplar av vilka vardera
parten tagit ett.
Stockholm. Datum ......................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................
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