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Svar på høring om revisjon av forskningsetikkloven
Høgskulen i Sogn og Fjordane (HiSF) har behandlet revisjonsforslaget til Lov om etikk i forskning
(Forskningsetikkloven) i sitt forskningsetiske utvalg. Utvalget er positive til at lovforslaget legger
opp til et økt fokus på forskningsetikk, både i institusjonen og for den enkelte forsker. Som følge
av dette økte institusjonelle ansvaret er det er avgjørende at lovteksten er klar og tydelig, slik at
det ikke er tvil om hvordan den skal tolkes.
Forskningsetisk utvalg ved HiSF ønsker en tydeligere presisering og definisjon på vitenskapelig
uredelighet inn i lovteksten enn det som er foreslått, slik at det er mindre rom for tvil om hva
som anses å være vitenskapelig uredelig. For å oppnå de kompetansekravene som stilles til
sammensetningen av de faglig uavhengige utvalgene ved institusjonene kan det være en løsning
at mindre institusjoner går sammen om slike utvalg. Dette vil også gi et større antall saker for
utvalgene, og dermed et bredere erfaringsgrunnlag.
Når det gjelder granskingsutvalgets rolle støtter HiSF at denne burde være veiledende, og at det
første alternativet til § 6 bør beholdes. Som det diskuteres i høringsvedlegget synes forskeren å
være godt ivaretatt via andre mekanismer.
Det støttes at saker bør være unntatt offentlighet så lenge saken pågår. Når det gjelder punktet
om anonymitet mener vi at dette er mer sammensatt. På den ene siden vil det å kunne være
anonym gi sikkerhet til melderen, på den andre siden kan det gjøre det enklere å melde
grunnløse forhold som kan oppstå bla som følge av personkonflikter. HiSF vil foreslå en løsning
der melder kan holdes anonym ovenfor den det gjelder dersom det er gode grunner til det, men
at den ikke kan holdes anonym ovenfor det faglig uavhengige utvalget.
Med helsing
Erik Kyrkjebø
Viserektor for fou
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