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Høring av rapport fra arbeidsgruppen som har vurdert forslag om endret 

organisatorisk tilknytning for sekretariatene for de regionale komiteer for 

medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, de nasjonale forskningsetiske 

komiteer og granskningsutvalget  

Kunnskapsdepartementet oppnevnte 29. oktober 2007 en arbeidsgruppe for forvaltning 

av etikkomiteer.  Mandatet har vært å vurdere hvordan sekretariatsfunksjonene til 

Nasjonalt utvalg for gransking av redelighet i forskning, de nasjonale og regionale 

forskningsetiske komiteer bør organiseres og forvaltes. 

 

Kunnskapsdepartementet sender med dette arbeidsgruppens rapport på høring med 

forslag om endret organisatorisk tilknytning for sekretariatene for de regionale 

komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, de nasjonale forskningsetiske 

komiteer og utvalget for gransking av redelighet i forskning. 

 

Arbeidsgruppen anbefaler modell II. Det er derfor særlig viktig at høringsinstansene 

kommenterer denne modellen. I høringsnotatet har departementet også trukket frem 

noen andre modeller som er beskrevet i arbeidsgruppens rapport. Høringsinstansene 

bes også om å vurdere disse. Ved kommentering av modellene ber departementet 

høringsinstansene spesielt om å vurdere hvorvidt de hensyn som beskrives i 

høringsnotatets punkt 3 ivaretas på en tilfredsstillende måte. Er det andre hensyn 

modellen som eventuelt velges bør ivareta, bes det om at det poengteres. 

 

Departementet ber videre om høringsinstansenes syn på de økonomiske og 

administrative konsekvenser av en slik omorganisering. 

 



Side 2 

 

Verken arbeidsgruppen eller Kunnskapsdepartementet foreslår at sekretariatene til de 

regionale forskningsetiske komiteer samlokaliseres i denne omgang, men dette kan 

være av interesse å vurdere i fremtiden. Departementet ber derfor også om 

høringsinstansenes syn på en slik løsning, uavhengig av modellvalg. 

 

Det bes om at eventuelle merknader er Kunnskapsdepartementet i hende innen 15. 

oktober 2009. 

 

Med hilsen 

 

 

Live Haaland (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 Hanne P. Gulbrandsen 

 seniorrådgiver 
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Side 3 

 

 

Adresseliste 

Helse- og omsorgsdepartementet  

Fornyings- og administrasjonsdepartementet 

Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin (NEM) 

Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT) 

Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) 

Nasjonalt utvalg for gransking av redelighet i forskning  

REK NORD  

REK Sør-Øst A-D 

REK Vest 

REK Midt-Norge,  

Norges forskningsråd 

Universitetet i Oslo 

Universitetet i Tromsø 

Universitetet i Bergen 

NTNU 

 

 


