
HØRING - UTKAST TIL FORSKRIFT GITT I MEDHOLD AV 
FORSKNINGSETIKKLOVEN 
 
Landsorganisasjonen i Norge (LO) viser til departementets brev av 12.1.2007 
vedrørende ovennevnte høring. 
 
LO slutter seg i all hovedsak til departementets utkast til forskrifter om 
oppnevnelser og saksbehandling i Granskningsutvalget i medhold av 
forskningsetikkloven.  
 
Svar på departementets spørsmål 
LO deler departementets syn på forskriftsfesting av at spørsmål om habilitet tas 
opp ved begynnelsen av hvert møte i komiteene og utvalgene.  
Videre støtter LO at det sannsynligvis ikke er nødvendig å forskriftsfeste en rett til 
å få forklare seg for komité eller utvalg dersom denne retten er tilstrekkelig 
ivaretatt gjennom forvaltningsloven. Departementet bør imidlertid vurdere behovet 
for utfyllende forskrifter, dersom komiteenes og utvalgenes praksis ikke ivaretar 
rettsprinsippet om at mistenkeliggjorte personer skal ha rett til å forklare seg.    
 
LO er enig i at granskingsutvalgets og ad hoc utvalgets konklusjon må være basert 
på at de mener at forskeren har opptrådt uredelig eller ikke. Det kan derimot være 
et skjønnsspørsmål hvor grensen for graderinger går, selv om loven oppstiller 
definisjoner av uredelighet. Drøftinger av dette og av hvorfor utvalget lander på 
den ene eller andre konklusjonen bør fremkomme i utvalgets framstilling.  
 
LO mener det er naturlig at spørsmålet om utforming av konklusjon fra 
granskingsutvalget og ad hoc utvalg kommer opp igjen etter at de har gjort seg 
noen erfaringer, og støtter derfor formuleringene som står i utkastet til forskriften. 
 
LO mener at departementets syn representerer et riktig nivå for et uavhengig organ 
om at beviskravet som skal gjelde for granskingsutvalget og ad hoc utvalget, skal 
ligge på kvalifisert sannsynlighetsovervekt og at dette skal forskriftsfestes. Her 
ligger også et rom for skjønn, og gjennom erfaring vil man kunne avklare om dette 
er det riktige nivået. Det er viktig at drøftinger som gjøres opp mot beviskravet 
synliggjøres i utvalgenes konklusjoner. 
 
LO stiller seg bak departementets forslag vedrørende størrelse på ad hoc utvalget 
og behovet for varamedlemmer. 
 
Likestillingsmessige forhold: 
Det ser ut til å være en jevn fordeling av kvinner og menn som medlemmer i 
komiteene og utvalgene. Det vitner om en god rekrutteringspraksis av kvinner til 
komiteer og utvalg, som bør videreføres. Målet må være minst 40% av hvert kjønn 
i komiteer og utvalg. 
 


