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Svar på høring - forslag om endret organisatorisk tilknytning for
sekretariatene for REK/NEM

Det medisinske fakultet, NTNU viser til høringsnotat og brev av 29.06.09 om endret organisatorisk
tilknytning for sekretariatene for de regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk,
de nasjonale forskningsetiske komiteer og granskingsutvalget.

Fakultetet er grunnleggende enig i høringsutkastets konklusjoner.

Det er positivt at sekretariatenes uavhengige rolle vektlegges. Den nye helseforskningsloven gir
REKNEM som forvaltningsorgan et utvidet ansvar, og prinsippet om faglig uavhengighet må derfor
vektlegges sterkt. Det er også positivt at likebehandlingsprinsippet vektlegges i høringen og at det
skal ligge til grunn når organiseringen av sekretariatene skal vurderes.

Fakultetet slutter seg til at modell II er den som best ivaretar de hensynene arbeidsgruppen har
vektlagt.

REK's rådgivende rolle og eventuell samlokalisering

Det medisinske fakultet er opptatt av at REK skal ha en rådgivende rolle. Prosjektledere trenger ofte
veiledning i søknadsfasen og har behov for en dialog med REK i forkant av at søknad sendes inn.
Det er vår oppfatning at denne veiledningen også gjør søknadsbehandlingen lettere for komiteene.
Det bidrar til at søknaden er fullstendig og at viktige vurderinger er foretatt før komiteen skal
behandle den. Det er fakultetets oppfatning at den rådgivende rollen med fordel kan styrkes
ytterligere, og at behovet for veiledning fra REK har blitt større etter innføring av nye
helseforskningslov. REK's funksjon som rådgivende organ ivaretas best dersom REK har geografisk
nærhet til forskningsmiljøene. Fakultetet er bekymret for at en samlokalisering av alle sekretariatene
vil gjøre det vanskeligere for REK å ivareta den rådgivende rollen.
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Personalmessige konsekvenser

Den nye organiseringen som foreslås innebærer at de ansatte i sekretariatene flyttes til en annen
virksomhet. Fakultetet ønsker å påpeke viktigheten av at arbeidstakernes rettigheter ivaretas gjennom
hele prosessen og at bestemmelsene i arbeidsmiljøloven om virksomhetsoverdragelse legges til
grunn.

Geografisk plassering

I modell II foreslås å samle de sju regionale komiteene for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk i
et eget separat forvaltningsorgan som skal ledes av en administrativ direktør. Dette er en god ordning
med tanke på å sikre samordning og lik saksbehandling. Vi forutsetter at komiteene ikke
samlokaliseres, og det må tas stilling til den geografiske plasseringen av direktørstillingen. Det er
viktig at ikke alle forvaltningsorgan legges til Oslo, og i dette tilfelle vil det være vel så naturlig å
legge lederstillingen til en av de lokale komiteene.

Med vennlig hilsen
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