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NVEs høringssvar revisjon av forskningsetikkloven
NVE viser til Kunnskapsdepartementets høringsbrev av 9. juli 2015, angående revisjon av
forskningsetikkloven og har følgende kommentarer.
Kunnskapsdepartementet skriver i høringsdokumentet side 42 at «Forskning som ikke skjer i henhold til
anerkjente etiske normer, svekker forskning og vitenskaps troverdighet som grunnlag for
utdanning, formidling og nyskaping». NVE støtter denne vurderingen og mener at forvaltningen er helt
avhengig av at forskning er utført på etiske, anerkjente prinsipper, og av denne grunn er det behov for å
lovregulere forskningsinstitusjonenes forskningsetiske ansvar. Forskningsetisk ansvar må være forankret
hos den enkelte forsker og i tillegg er det et ledelsesansvar å sørge for dette.
NVE mener at forskningsetikkloven bør gjelder for alle institusjoner som driver med forskning. NVE
mener det ikke bør skilles mellom grunnforskning, anvendt forskning og oppdragsforskning i denne
sammenhengen. Siden flere institusjoner driver forskning innen alle disse kategoriene, vil det være
uheldig om loven kun gjelder en type forskning. Konsekvensen av manglende forskningsetikk vil være
betydelig i alle tilfeller. Fra NVEs område vil man f.eks.ved konsekvensanalyser kunne komme i en
situasjon der ulike aktører har ulike forskningsetiske regler som legges til grunn i utarbeidelse av
dokumentet. Dette kan medføre uønskede virkninger i en situasjon med konkurranse om oppdrag.
Høringsdokumentet påpeker at «de mest alvorlige tilfellene av brudd på etiske normer er å
karakterisere som vitenskapelig uredelighet, dvs. forfalskning, fabrikkering, plagiering og andre
alvorlige brudd med god vitenskapelig praksis.» NVE er enig i dette, men vil samtidig bemerke at
av de andre nevnte eksemplene på alvorlige brudd med etiske normer, også kan ha uheldige
konsekvenser for forvaltningen. NVE mener det er viktig at fokus på disse områdene kommer tydelig
frem. Det vil bevisstgjøre forskere på innholdet i andre alvorlige brudd.
Høringsnotatet foreslår å lovfeste melders mulighet til å være anonym. NVE mener dette er en
riktig korrigering av dagens praksis.
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Hovedkontor

Region Midt-Norge

Region Nord

Region Sør

Region Vest

Region Øst

Middelthunsgate 29

Vestre Rosten 81

Kongens gate 14-18

Anton Jenssensgate 7

Naustdalsvn. 1B

Vangsveien 73

Postboks 5091, Majorstuen

7075 TILLER

8514 NARVIK

Postboks 2124

Postboks 53

Postboks 4223

3103 TØNSBERG

6801 FØRDE

2307 HAMAR

0301 OSLO

Side 2

De norske forskningsmiljøene er små og en lovfestet rett til anonymitet er et viktig bidrag til å fremme
redelighet innen forskning.
Med hilsen

Karin Margrethe Bugge
avdelingsdirektør

Anne Rogstad
seksjonssjef
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