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15. oktober 2009
Forskningsrådet

Høringsuttalelse fra Forskningsrådet

Forslag til endret organisatorisk tilknytning for sekretariatene for de
regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, de
nasjonale forskningsetiske komiteer og granskingsutvalget

Forskningsrådet gir sin tilslutning til Modell II i arbeidsgruppens rapport. Den argumentasjonen
som er fremført i Arbeidsgruppens rapport stemmer godt med Forskningsrådets vurderinger av
hensyn som må ivaretas og ulempene ved de andre modellene som er beskrevet.

Rådet mener det er riktig og hensiktsmessig at de som er ansatt i sekretariatet for et forvaltnings-
organ er tilsatt i det samme forvaltningsorganet som de skal administrere. Gjennom den foreslåtte
modellen vil sekretariatet bli en klart definert del av forvaltningsorganet.

Forskningsrådet anser at NEMs oppgave som klageorgan for de regionale forskningsetiske komi-
teene best ivaretas ved at de to instansene ikke inngår i ett og samme forvaltningsorgan.

De regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk vil etter Forskningsrådets syn
være tjent med enfelles ledelse. Dette vil gi et helhetlig system som muliggjør likebehandling i
langt større grad enn hva situasjonen er i dag. Når det gjelder spørsmålet om disse bør samlokali-
seres vil Forskningsrådet peke på at nærheten til brukerne er et viktig aspekt som trolig ivaretas
bedre dersom komitesekretariatene fortsatt er lokalisert ved universitetene.

Sekretariatene for De nasjonale forskningsetiske komiteer og Granskingsutvalget er allerede i dag
samlokalisert, og de har en administrativ daglig leder med ansvar for felles sekretariatsoppgaver
og koordinering. Dette er ikke i dag en heltidsstilling, men funksjonen har vært ivaretatt av en av
sekretariatslederne gjennom en åremålskontrakt. Etter hvert som fellessekretariatet har blitt utvi-
det er ledelsesoppgavene blitt stadig viktigere. Forskningsrådet ser behovet for at det tilsettes en
person i en heltids fast lederstilling som kan ta ansvar for at sekretariatet skal fungere bedre som
en enhet og styrke den samlete ressursutnyttelsen. Direktørstilling med angitt lønnsnivå synes
rimelig.

I høringsnotatet etterspørres også synspunkter på behovet for ytterligere økning i menneskelige
ressurser etter en omorganisering. Forskningsrådet mener at vurdering av ressursbehovet må være
en viktig oppgave for de nye lederne for de to forvaltningsorganene. I tråd med dette bør
lederstillingene besettes før det tas stilling til dette spørsmålet.


