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

Det medisinske fakultet har med interesse lest forslaget til endringer i forskningsetikkforskriften.
Fakultetet er positivt innstilt både til hovedforslaget om adgang til å delegere saker til sekretariatet,
og til de øvrige justeringene som er foreslått. Flere viktige punkter er utredet i høringsbrevet og vi
har følgende bemerkninger knyttet til delegasjonsadgangen:

Det er viktig at adgangen til å delegere vedtakskompetanse i praksis avgrenses til saker der det
foreligger en klar og etablert praksis, i saker av enklere karakter hvor det ikke foreligger vesentlig
tvil om utfallet av saken og i avvisningssaker. En slik delegering vil lette saksbehandlingen i enkle
og uproblematiske saker. Samtidig vil vi understreke betydningen av at komiteen holdes orientert
om de vedtakene som fattes i sekretariatene og at det gjennomføres transparente vedtaksprosesser.

I likhet med departementet er Det medisinske fakultet opptatt av at delegasjonsadgangen praktiseres
likt av alle komiteene. Komiteene bør ikke stå fritt til å avgrense delegasjonsmyndigheten, da dette
sannsynligvis vil medføre forskjellig praksis mellom de ulike komiteene i landet. Departementet
beskriver i høringen hvilke type saker som kan tenkes delegert til sekretariatene og hvilke saker som
faller utenfor delegasjonskompetansen. Fakultetet stiller seg bak dette forslaget. Vi ønsker samtidig å
understreke viktigheten av at departementet utarbeider klare retningslinjer som definerer rammene
for sekretariatets vedtakskompetanse. Retningslinjene bør følges opp med veiledning, opplæring og
diskusjoner i de etablerte samarbeidsorganene mellom sekretariatene (ledergruppe,
sekretariatssamlinger og felles arbeidsutvalg).
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