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Forskningsetikkloven

- Høringssvar

Det vises til brev fra Forsvarsdepartementet

datert 13. august, der etatene bes vurdere

om de har

merknader til endringene i forskningsetikkloven.
FFI mener det er avgjørende for forskningens
troverdighet at forskning gjennomføres på en etisk forsvarlig måte, og at bevisst juks i forskning
tolereres.

Dette er ikke minst viktig

i forsvarssektoren,

der mange

beslutninger

ikke

med både store

økonomiske konsekvenser og konsekvenser for nasjonal sikkerhet kan være basert på

forskningsresultater. FFI støtter derfor tiltak for å motvirke juks i forskning, inkludert den foreslåtte
lovendringen. Instituttet tar dette temaet på alvor, og instituttet har etiske retningslinjer som fastslår at
juks i forskning er uakseptabelt (våre etiske retningslinjer vil bli oppdatert om denne lovendringen gjør
det nødvendig).
I høringen er paragraf 6 formulert med to altemativer. I det første alternativet er Nasjonalt utvalg
foreslått å ha en rådgivende rolle overfor forskningsinstitusj onene, mens det i det andre altemativet er
foreslått å være en formell klageinstans. FFI vurderer alternativ l som det mest hensiktsmessige. Juks
forekommer heldigvis sjelden, men det betyr også at forskningsinstitusjonene
vil ha stor nytte av
veiledning gitt av et sentralt utvalg. Klage- og ankeprosesser kan håndteres på annet vis, for eksempel i
en etterfølgende rettslig prosess. FFI mener derfor at Nasjonalt utvalg bør få en rådgivende rolle.
Ut over dette har FFI ingen merknader til lovforslaget.
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Saksbehandler:
Jan Erik Torp

Postboks 25, 2027 Kjeller
Besøksadresse:
Instituttveien
20, 2007 Kjeller

Sentralbord:
Dir:
Faks:
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