
Kunnskapsdepartementet
Postboks 8119 Dep
0030 OSLO

DET KONGELIGE
JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENT

Deres ref. Vår ref. Dato

201101029-/EHD 201101720- /AWO 18.05.2011

Høring - Utkast til lov om rapportering til database for vitenskapelig
publisering

Vi viser til Kunnskapsdepartementets brev av 21. februar 2011 med vedlegg.

Justisdepartementet har følgende merknad:
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ou to-ct,_::

Forskningsvirksomhet er allerede regulert flere steder i lovgivningen. Lovteknisk vil
det være en dårlig løsning å foreslå en egen lov for å dekke det behovet for en
lovhjemmel som ligger til grunn for høringsforslaget. Total sett ville lovverket bli meget
uoversiktlig dersom denne typen begrensede lovtiltak skulle gjennomføres ved at det
vedtas en ny lov, jf. også NOU 1992: 32 Bedre struktur i lovverket, herunder punkt
8.4.2.

tn mulighet er å plassere den aktuelle regelen i forskningsetikkloven. En annen
mulighet er å ta den inn som en ny § 1-8 i universitets- og høyskoleloven, som allerede
har formidling av kunnskap som en del av sin formålsangivelse, forslagsvis slik:

I lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler skal ny § 1-8 skal lyde:
§ 1-8 Rapportering av opplysninger til database for vitenskapeli g publisering

Departementet kan pålegge universiteter, høyskoler, helseforetak og institutter
som mottar offentlig resultatbasert finansiering med publisering som indikator, å
rapportere navn og fødselsnummer for forfattere av vitenskapelige publikasjoner ved
institusjonen til database for vitenskapelig publisering.
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Dette gjelder ikke tilfeller der rapporteringen ville være i strid med lovbestemt
taushetsplikt. Fødselsnummer skal være tilgjengelig bare for behandlingsansvarlig,
databehandler og den som er registrert.

Loven trer i kraft straks.

***

I lovforarbeidene bør det forklares at formålet med bestemmelsen er å sikre entydig
identifisering i databasene. Dersom forslaget omfatter fiere typer institusjoner enn dem
som dekkes av omfattes av universitets- og høgskoleloven § 1-2, bør dessuten dette
nevnes. Videre bør det gis uttrykk for at uttrykket "fødselsnummer" er ment å
inkludere tilsvarende entydig identifikasjonsnummer for personer som ikke har norsk
fødselsnummer."
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