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Til Kunnskapsdepartementet/Forskningsavdelingen 
 
Høringsuttalelse - revisjon av forskningsetikkloven 
 
Vi viser til brev fra KD datert 09.07.2015 med ref. 15/2545, der UH-institusjonene inviteres til å gi en 
høringsuttalelse i forbindelse med revisjon av forskningsetikkloven. 
 
Høgskolen i Østfold  (HiØ) er positiv til det meste av lovforslaget. Vi har vært representert på de fleste 
møtene i år der lovforslaget har blitt presentert. På disse møtene har det som kjent fremkommet mange 
konstruktive innspill som vi har forstått at KD vil ta hensyn til når proposisjonen legges fram for 
Stortinget på våren neste år. 
 
Ved HiØ har vi ikke hatt noen forskningsetiske uredelighetssaker, i alle fall ikke i de siste 10 årene. Vi 
mener derfor at tilrettelegging for håndtering av slike saker må tilpasses et det er et svært lite omfang. 
Hos oss er det høgskolens sentrale FoU-utvalg som har ansvaret for å ajourholde høgskolens 
forskningsetiske retningslinjer og bidra til at de ansatte følger disse. Og slik kan vi tenke oss å fortsette. 
For å imøtekomme «utvalgskravet» i lovforslaget vil vi foreslå at dette sentrale FoU-utvalget (eller et 
annet relevant sentralt utvalg) utvides med to settemedlemmer når det skal behandles vitenskapelige 
uredelighetssaker. Disse settemedlemmene forutsettes å supplere utvalget med kompetanse innenfor 
jus og forskningsetikk. Den ene av settemedlemmene kan hentes fra en annen institusjon. 
 
Når det gjelder klagerett mener vi at sunn fornuft tilsier at den som er «dømt» av et institusjonelt utvalg 
for vitenskapelig uredelighet bør ha en klagerett, gjerne til et nasjonalt utvalg. 
 
En problemstilling som vi ikke har et klart svar på er hvordan en skal håndtere f.eks. at en kollega 
beskylder en annen for vitenskapelig uredelighet i form av plagiering, men så blir den beskyldte frikjent 
av det institusjonelle utvalget. Skal den som mener seg plagiert ha en klagerett da? På den ene side 
virker det rimelig at vedkommende også skal ha klagerett, men på det andre side vil dette føre til at 
svært mange saker må behandles av det nasjonale klageorganet. 
 
Vennlig hilsen 
Kjell Ove Kjølaas 
------------------------------------ 
FoU-koordinator 
Høgskolen i Østfold 
http://www.fag.hiof.no/~kok/ 
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