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Det kongelige kunnskapsdepartementet

Postboks 8119 Dep

0032 Oslo

2011/14-29 Høring – Forslag til endringer i forskrift om behandling av etikk og redelighet i forskning

Kunnskapsdepartementet har den 24.4.2013 fremmet høringsnotat om forslag om endringer i forskrift om
behandling av etikk og redelighet i forskning med høringsfrist 5.6.2013.
Høringsnotatet ble behandlet av Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK nord) i
møtet 23.05.2013

Kunnskapsdepartementets forslag til forskriftsendring er:

§ 10 annet ledd skal lyde:

"Komiteer etter § 4 treffer som hovedregel avgjørelser i møte. Komiteen kan allikevel selv delegere
myndighet til å treffe avgjørelse innen komiteen. Komiteene kan videre delegere vedtaksmyndighet til
sekretariatet i saker som ikke byr på vesentlige tvilsspørsmål.  Komiteen skal orienteres om
avgjørelser som er truffet ved delegering."

Forslaget er i tråd med forslaget fra FREK, og departementet har bedt høringsinstansene komme med
eventuelle synspunkter på hvilke type saker som bør omfattes av delegasjonskompetansen, og hvilke type
saker kompetansen bør avgrenses mot.

REK nord har vurdert Kunnskapsdepartementets høringsnotat og slutter seg til departementets forslag til
forskriftsendring. Komiteen vil også gi uttrykk for at departementets forslag til retningslinjer er gode og vil
være et godt og hensiktsmessig verktøy. Retningslinjene er utformet på en smidig måte. Sammen med
forskriftsendringen vil disse kunne gi komiteene mulighet til å bruke mer av sin tid på de prosjektene som er
mest utfordrende. Retningslinjene vil også medføre en fleksibilitet i delegasjonsmuligheten som står i
forhold tilden til enhver tid gjeldende tolknings- og skjønnspraksis i komiteene, samt til sekretariatets
kompetanse.

Når det gjelder klagebehandling uttaler departementet at, ”Etter departementets vurdering skal
førsteinstansens behandling av klager alltid gjøres av komiteene”. REK nord stiller spørsmål ved om dette er
hensiktsmessig. På samme måte som saker som ikke reiser tvilsspørsmål av betydning for utfallet, og saker
der det foreligger klar og etablert praksis fra komiteene kan delegeres, må klagesaker av samme kategori
kunne omgjøres av sekretariatet. REK nord kan ikke se at det skal være noen prinsipiell forskjell her.
Dersom sekretariatet ikke vil ta klagen til følge må klagen behandles av komiteen. 
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