
Den norske legeforening • Postboks 1152 Sentrum • NO-0107 Oslo • legeforeningen@legeforeningen.no • Besøksadresse: Akersgt. 2
www.legeforeningen.no • Telefon: +47 23 10 90 00 • Faks: +47 23 10 90 10 • Org.nr. NO 960 474 341 MVA • Bankgiro 5005.06.23189

Kunnskapsdepartementet
Postboks 8119 Dep.
0032 OSLO

Sendt kun pr. e-post: 
postmottak@kd.dep.no

Deres ref.: 10/5286 Vår ref.: 13/2022 Dato: 19.06.2013

Høring - Forslag til endringer i forskrift om behandling av etikk og 
redelighet i forskning

Legeforeningen viser til høring om forslag om endringer i forskrift om behandling av etikk og 
redelighet i forskning datert 24.04.2013.

Høringsnotatet har vært sendt til relevante foreningsledd i Legeforeningen. Høringsnotatet og 
innspillene fra foreningsleddene er behandlet av Legeforeningens sentralstyre. 

I høringsnotatet foreslås det å delegere vedtaksmyndighet fra REK-komiteene til 
sekretariatet. Etter gjeldende rett er det ikke adgang til å delegere formell vedtakskompetanse 
fra komiteene til sekretariatet. I forskriften § 10 annet ledd fremgår det at ”komiteen” kan 
delegere ”innen komiteen”. Forskriften § 4 definerer komiteen som de ni sakkyndige 
komitémedlemmer, og ordlyden ”innen komiteen” avgrenser dermed delegasjonsadgangen til 
kun å omfatte disse, jf. Kunnskapsdepartementets forskriftstolkning i brev av 19. januar 2011.

Bakgrunnen for forslaget er et ønske fra REK-komiteene om å åpne for at enkle saker kan 
delegeres til sekretariatene. Dette er beskrevet som en mulig måte å effektivisere arbeidet på. 

I utgangspunktet burde det fremgå av forskriften at Komiteen er ansvarlig for alle 
beslutninger, herunder arbeidsdelingen med sekretariatet. En detaljert regulering av den 
interne arbeidsfordelingen fremstår unødvendig. Når det nå er regulert i forskriften, slutter 
Legeforeningen seg til forslaget om at REK-komiteene kan delegere vedtaksmyndighet til 
sekretariatet. Dette vil avlaste komiteene for enklere saker og skape rom for behandling av 
øvrige sake. Etter Legeforeningens syn er det riktig å åpne for delegasjon av alle saker som 
ikke byr på vesentlige tvilsspørsmål, og ikke å avgrense delegasjonsadgangen til 
avvisningssaker.

Det fremgår av høringsnotatet at departementet vil utforme retningslinjer for sekretariatets 
vedtakskompetanse. Legeforeningen mener dette er et viktig tiltak for å sikre lik praksis. Vi 
ser det blant annet som viktig at førsteinstans vurdering av klage på vedtak fattet av 



sekretariatet skal behandles i komiteen. Dette vil bidra til kvalitet i avgjørelsene og lik 
praksis.

Legeforeningen ser det som positivt at det legges opp til en vurdering av bruken og effekten 
av delegasjonsadgangen etter om lag to år. 

Legeforeningen har ikke merknader til de foreslåtte endringene i forskriftenes bestemmelser 
om ad hoc-utvalg for klagebehandling av granskninger av redelighet i forskning i §§ 7, 9 
og 11.

Med hilsen
Den norske legeforening
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