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Vi viser til brev fra Kunnskapsdepartementet til Universitetet i Bergen av 29.06.09 om
ovennevnte.

o

Høring - rapport om vurdering av forslaget om endret organisatorisk tilknytning
for sekretariatene for de regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig
forskningsetikk, de nasjonale forskningsetiske komiteer og
granskningsutvalget

Universitetet har bedt fakultetene om å vurdere saken og Det medisinsk-odontologiske
fakultet, Det humanistiske fakultet v/ Senter for Vitenskapsteori (SVT) og Det psykologiske
fakultet har uttalt seg. Universitetets kommentarer til høringssaken følger nedenfor.

Universitetet deler oppfatningen av dagens modell, slik den beskrives i høringsnotatet.
Dagens modell vurderes som hinder for samordning og koordinering nasjonalt. Den sterkt
desentraliserte organisasjonsmodellen kan skape lokale tilpasninger og rutiner som på ulikt
vis svarer til de overordnede nasjonale føringene. Det vil videre være en fare for ulik
behandling mht personaloppfølging, og økonomiforvaltningen vanskeliggjøres med
regnskapsføring ved fire forskjellige institusjoner.

Universitetet er enig i at endret lovgivning på dette området nødvendiggjør justering i
organisatorisk modell for å sikre en god og korrekt to - instans ordning for
godkjenningssøknader til de regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk.
Etter vår oppfatning sikrer spesielt Modell Il og III dette.

I valg av modell understreker SVT at det er svært viktig at det tekniske anliggende ved
komiteenes forvaltningsoppgaver ikke får dominere drøftingen av organisatorisk modell. Når
det gjelder de nasjonale forskningsetiske komiteene og valg av organisering, vises til den
nylig utførte evalueringen av disse, og særlig spørsmålet om komiteenes faglige
uavhengighet. Evalueringen av de norske forskningsetiske komiteene slo blant annet fast at
komiteene er nyskapende og internasjonalt ledende. De norske komiteene har hatt anledning
til å utvikle evnen til å fungere som en samfunnets utkikkspost for problematiske sider ved
forskningssystemet. Deres debattskapende funksjon er også essensiell og henger sammen
med komitesekretariatenes internasjonale forskningstilknytning. SVT støtter modell III og
forutsetter at den egenarten som disse komiteene har, tematiseres, forsvares og sikres i
omorganiseringsprosessen.

Det medisinsk- odontologiske fakultet og Det psykologiske fakultet støtter arbeidsgruppens
anbefalte modell II og mener det vil være den modellen som best ivaretar hensynet til de
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seks problemstillingene innenfor høringsnotatets punkt 3. Denne modellen vil etter deres syn
løse det konkrete forvaltningsproblemet for REK og NEM.

Universitetet understreker at den modell som velges, må bli innført med spesiell omtanke for
å bevare de nasjonale komiteenes faglige uavhengighet, formelt og reelt, og sikre deres
anledning til å fylle sin internasjonale rolle innen forskning og utvikling av forskningsetikken.
Ved at det her er to ulike syn i fagmiljøene, forutsetter universitetet at hensynet til
uavhengighet må veie tyngst.

Når det gjelder spørsmålet om geografisk plassering for sekretariatene til de regionale
forskningsetiske komiteene, vil universitetet anbefale å videreføre den desentraliserte
plasseringen, for å ivareta behovet for faglig nærhet. En desentral plassering vil også ivareta
behov for å ha viktig fagkompetanse i flere regioner. Den nødvendige styrkingen av en
samlet og koordinert ledelse av komiteene vil kunne ivaretas på en god måte ved
etableringen av den administrative lederstillingen. Det vil være nødvendig med noe
infrastruktur nasjonalt knyttet til direktørstillingen, for å ivareta medarbeidernes behov for
personaloppfølging, som i dag har lagt ved universitetene. Som arbeidsgruppen viser til, vil
forslaget også føre til at utgifter for husleie synliggjøres.

Universitetet har ikke øvrige merknader.

Med hilsen
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Sigmund Grønmo
rektor Kah Tove Elvbakken

universitetsdirektør
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