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Vitenskapsombud – mandat 
 
1. Bakgrunn for saken 
 
I universitetsstyremøte 3.5.2016 la universitetsdirektøren frem forslag til mandat for 
vitenskapsombud ved UiO. Styret vurderte og drøftet forslaget, men ba universitetsdirektøren 
komme tilbake med et nytt mandatforslag basert på diskusjonen i styret.  
 
2. Universitetsstyrets behandling av forslag til mandat 3.5.2016 
 
Universitetsstyret ba om oppfølging av følgende punkter: 
 

1. Det ble gitt uttrykk for at det er viktig å holde fast ved hva som var intensjonen med 
å opprette stilling som vitenskapsombud - ikke å erstatte ordninger som allerede 
finnes ved UiO, men å dekke områder som pr dags dato fremstår som udekket.  

 
2. Det ble også gitt uttrykk for at mandatet skal sikre at andre aktører, som for 

eksempel fagforeningene og hovedverneombudet er trygge på at vitenskapsombudet 
ikke skal gå dem i næringen, men sørge for at et udekket behov blir dekket. 

3. Styret ønsker at mandatet legges frem for forskningsombudet ved OUS/Det 
medisinske fakultet og studentombudet. 

 
4. Vitenskapsombudets negative avgrensning fikk for mye oppmerksomhet i det 

opprinnelige mandatet. Mandatet kan kortes og spisses.  
 

5. Forholdet mellom Forskningsetisk utvalg ved UiO og vitenskapsombudet kan med 
fordel omtales. 

 
6. Av hensyn til forventningsstyring vil mandatet være er et nyttig dokument både for 

ombudet og omverdenen for øvrig. Også dette er forsøkt ivaretatt ved utformingen 
av mandatet.  

På bakgrunn av ovennevnt tilbakemeldinger ble det foreslått at administrasjonen lager nytt forslag 
til mandat og lager en mellomløsning basert på styrets diskusjon. Det ble besluttet at deler av siste 
avsnitt om meldeplikt til universitetsdirektøren går ut.  
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Det ble også presisert at det allerede er vedtatt å opprette to vitenskapsombud ved UiO. 

 

3. APs oppfølging av ovennevnte punkter i nytt utkast til mandat 

Ad punkt 1 

Intensjonen med å opprette stilling som vitenskapsombud er ikke å erstatte 
ordninger som allerede finnes ved UiO, men å dekke områder som pr dags dato 
fremstår som udekket  

Til dette punktet er det av avgjørende betydning å merke seg hva som var grunnen til at styret 
besluttet å opprette vitenskapsombud. Til grunn for dette lå analysen av 16.11.2015 som styret 
hadde bedt om og her ble det trukket frem at det er enkelte områder som befinner seg i en gråsone, 
som ikke nødvendigvis er hensyntatt i noe regelverk og som ikke faller naturlig innenfor 
ansvarsområdet til arbeidsgiver. Som eksempler på dette ble sampublisering og medforfatterskap 
trukket frem. Fagforeningene og hovedverneombudet uttalte i den forbindelse at i slike saker har 
det ofte vært krevende å bidra til løsning, noe som kan indikere et behov for et vitenskapsombud 
nettopp knyttet til slike saker. 

Ad punkt 2 

I møtet 3.5.2016 ble det gitt uttrykk for at mandatet skal sikre at andre aktører, som 
for eksempel fagforeningene og hovedverneombudet er trygge på at 
vitenskapsombudet ikke skal gå dem i næringen 

Det opprinnelige mandatet uttrykte at «vitenskapsombudet har ingen rolle i arbeidsrettslige saker 
eller saker som berører arbeidsmiljølovens regler». Dette var i utgangspunktet tatt med for å vise 
at det er viktig med klare linjer for hva man kan forvente at et vitenskapsombud skal forholde seg 
til og ikke forholde seg til. I styremøtet 3.5.2016 ble det imidlertid påpekt at dersom det er enighet i 
styret om at vitenskapsombudet ikke kan ha en rolle i arbeidsrettslige saker, så bør det vel kunne 
stå. For å oppnå en mellomløsning og for å forenkle/spisse mandatet har denne setningen blitt 
fjernet, men vil like fullt være gjeldende for ombudet jf. mandatet pkt. 2 siste avsnitt. 

Ad punkt 3 

Styret ønsker at mandatet legges frem for forskningsombudet ved OUS/Det 
medisinske fakultet og studentombudet 

AP har hatt møte med studentombudet og forskningsombudet. Referat fra møtene er vedlagt 
saken. I forkant av møtet hadde ombudene fått tilsendt opprinnelig mandat samt APs foreløpige 
utkast til mandat, basert på tilbakemeldingene i styret, se vedlegg til referat.  

Forskningsombudets tilbakemelding var at forslaget til mandat var veldig bra. Studentombudet ga 
uttrykk for at hun ikke ønsker å mene noe om politiske saker. Hennes innspill var i derfor hovedsak 
av teknisk karakter.   

Relevante innspill fra ombudene har blitt hensyntatt ved utformingen av vedlagte mandat. 

Ad punkt 4 

Vitenskapsombudets negative avgrensning fikk for mye oppmerksomhet i det 
opprinnelige mandatet. Mandatet kan kortes og spisses.  

Mandatet er kortet og spisset så langt dette har latt seg gjøre.  
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Avsnittet som tidligere het «vitenskapsombudets begrensninger» er fjernet. 

Ad punkt 5 

Forholdet mellom Forskningsetisk utvalg ved UiO og vitenskapsombudet  

Til styrets kommentar om forholdet mellom Forskningsetisk utvalg ved UiO og vitenskapsombudet 
med fordel kan omtales, så vises til at det ligger utenfor Forskningsetisk utvalg mandat å behandle 
brudd på forskningsetiske normer som ikke dreier seg om uredelighet og at her har Forskningsetisk 
utvalg i sin uttalelse (se vedlegg) påpekt at vitenskapsombudet vil kunne ha en viktig funksjon.  

I forbindelse med utarbeidelse av analysen av 16.11.2015 ble uttalt fra flere at terskelen for å melde 
saker inn til Forskningsetisk utvalg er høy og at dette i seg selv kunne tilsi et behov for et 
lavterskeltilbud for de vitenskapelig ansatte, særlig for PhD-kandidater som befinner seg i en mer 
sårbar situasjon og som kan ha nytte av å ha en uformell og uforpliktende samtale med et 
vitenskapsombud før det eventuelt inngis klage til Forskningsetisk utvalg. 

Det har aldri vært meningen at vitenskapsombudet skal være et alternativ til Forskningsetisk 
utvalg, men et supplement og et mulig steg på veien ved at ombudet kan gi råd til en ansatt med 
hensyn til om det skal inngis en klage eller ikke, noe som fremgår av analysen av 16.11.2016.   

Ad punkt 6 

Mandatet vil være er et nyttig dokument både for ombudet og omverdenen for øvrig 

Mandatet er viktig med hensyn til vitenskapsombudets egen rolleforståelse.  

Mandatet vil imidlertid også være viktig for andre aktører som har sitt grensesnitt til ombudet, 
samt at det kan bidra til å forventningsstyre den som søker bistand hos ombudet, noe mandatet 
bærer preg av. 

 

4. Forslag til mandat 
 
Basert på innspill fra styret 3.5.2016, studentombud, forskningsombud, Forskningsetisk utvalg og 
øvrige tilbakemeldinger som har blitt gitt til styremøtene 21.10.2014 og 8.12.2015 vedlegges med 
dette forslag til mandat for vitenskapsombud.  
 
Så langt det har latt seg gjøre har AP forsøkt å ta hensyn til alle relevante innspill som har blitt gitt i 
prosessen og AP har også forsøkt å holde fast ved hva som var intensjonen bak styrets beslutning 
om å opprette vitenskapsombud. I den forbindelse vil AP peke på at det bør være et mål å unngå at 
samme sak behandles i flere instanser ved UiO til samme eller ulik tid, noe som er forsøkt 
hensyntatt ved å gi en tydelig definisjon av ombudets virkeområde.   
 
AP anser tilbakemeldingene fra forskningsombud, studentombud og Forskningsetisk utvalg som 
verdifulle.  Sistnevnte har i sin tilbakemelding vist til de erfaringer som allerede er gjort med 
ordningen med Forskningsombud ved Det medisinske fakultet og til at spørsmålet om 
grensesnittet mellom Forskningsetisk utvalg og vitenskapsombudene vil oppstå relativt raskt. 
Forskningsetisk utvalg har derfor etterlyst en klarere avgrensning av forholdet og arbeidsdelingen 
mellom vitenskapsombudet og Forskningsetisk utvalg i mandatet, noe som har blitt hensyntatt i 
pkt 2 tredje avsnitt.  
 
Forskningsetisk utvalg har også trukket frem at vitenskapsombudet har blitt tildelt en dobbeltrolle 
både som megler og partsrepresentant. Forskningsetisk utvalg har her vist til at i konflikter som 
gjelder flere ansatte er det ikke uttalt noe om hvilken plikt ombudet har til å informere den andre 
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part og således ivareta prinsippet om kontradiksjon. Det er også påpekt at mandatet ikke omtaler 
hvordan og i hvilket omfang ombudet skal ha plikt til å dokumentere sin virksomhet i en konkret 
sak. Forskningsetisk utvalg ber om at disse spørsmålene avklares enten i mandatet eller i 
retningslinjer om saksbehandling som gis av universitetsstyret. 
 
Til ovennevnte viser AP til at det har aldri vært meningen at vitenskapsombudet skal opptre som 
partsrepresentant for en ansatt hvilket også er tatt inn som en begrensning i pkt 3 a) vedrørende 
forskningsetiske saker. Den opprinnelige tanken var at vitenskapsombudet skulle være en rådgiver 
og en støttespiller, et sted hvor en ansatt kan møte opp for en uforpliktende samtale. Også dette ble 
påpekt i styret 3.5.2016. I en slik rolle kan det stilles spørsmål ved om det er riktig for at begge 
parter skal bli hørt all den tid det kun er den ene parten som henvender seg til vitenskapsombudet 
for rådgivning. Vitenskapsombudet opptrer ikke som et saksbehandlende organ da 
kjernevirksomheten er rådgivning.  
 
Et annet hensyn som Forskningsetisk utvalg trekker frem er at mandatet ikke omtaler hvordan og i 
hvilket omfang ombudet skal ha plikt til å dokumentere sin virksomhet i en konkret sak. Det bes 
om at disse spørsmålene avklares enten i mandatet eller i retningslinjer om saksbehandling som gis 
av universitetsstyret. 
 
AP viser her til studentombudets virksomhet og til at de samme hensyn vil gjøre seg gjeldende for 
vitenskapsombudet. 
 
Det som kan skille vitenskapsombudet fra studentombudet, er blant annet når vitenskapsombudet 
innehar en uformell meglingsrolle. Dette vil imidlertid være en frivillig ordning mellom de 
impliserte parter. Dersom styret anser det som nødvendig kan det utarbeides egne retningslinjer 
for dette. 
 
 
 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Universitetsstyret slutter seg til vedlagte forslag til mandat. 
 
 
 
 
Gunn-Elin Aa. Bjørneboe 
universitetsdirektør       

Irene Sandlie 
personaldirektør 

 
 
 
Vedlegg: 
 

- Forslag til mandat 
- Referater fra møter med studentombud og forskningsombud herunder mandat som ble 

forelagt for uttalelse 
- Uttalelse fra Forskningsetisk utvalg herunder mandat som ble forelagt for uttalelse 
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MANDAT FOR VITENSKAPSOMBUD  - UNIVERSITETET I OSLO 

1. FORMÅL 

Hovedformålet med vitenskapsombudet er å gi veiledning og råd til en vitenskapelig ansatt i 
forskningsetiske spørsmål. Vitenskapsombudet skal være lett tilgjengelig og et sted en ansatt kan ta kontakt 
for en uforpliktende og uformell samtale.  

Ombudet vil hovedsakelig bli bragt inn i en sak av en ansatt og ha rolle som rådgiver. Vitenskapsombudet 
står fritt til å uttale seg til enhver tid og det skal legges til rette for at vitenskapsombudet blir hørt. 
Vitenskapsombudet kan orientere fakultetsledelsen ved det aktuelle fakultet om krevende saker dersom 
vitenskapsombudet fritas for taushetsplikten. 

2. VIRKEOMRÅDE 

Vitenskapsombudet er et tilbud forbeholdt de vitenskapelig ansatte ved UiO. Med vitenskapelig ansatte 
menes i denne sammenheng professorer, førsteamanuenser, lektorer, forskere, PhD-kandidater og 
postdoc. Også øvrige ansatte som jobber med forskningsrelaterte problemstillinger kan oppsøke 
vitenskapsombudet for bistand.  

Vitenskapsombudet skal være uavhengig, og kan ikke være en del av ledelseslinjen ved universitetet. 
Vitenskapsombudet skal ikke ha bindinger til enhetens ledelse som svekker dets uavhengighet. 

For saker som gjelder vitenskapelig uredelighet, slik det er definert i mandatet for Forskningsetisk utvalg og 
i utkast til endring i forskningsetikkloven, skal vitenskapsombudet henvise disse til Forskningsetisk utvalg 
ved UiO (FEU). 
 

Dersom det oppstår tvil om vitenskapsombudets rolle i en konkret sak, gjelder føringer gitt av styret i 
dokumentene i styresak V-sak 5 i møte 3.5.16 og V-sak 5 i møte 8.12.15. 
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3. VITENSKAPSOMBUDETS ROLLE 
 

a) VITENSKAPSOMBUDETS KOMPETANSE 

Vitenskapsombudet skal ha god kunnskap om de fagområder som fakultetene forvalter. Ombudet skal ha 
kjennskap til UiOs beslutnings- og organisasjonsstruktur, god kunnskap om forskningsetikk samt lover og 
regler som regulerer forskningen.  

Vitenskapsombudet kan ikke være partsrepresentant i forskningsetiske saker. Ombudet har ikke 
avgjørelsesmyndighet og er heller ikke klage eller ankeinstans for saker som i henhold til mandatet for 
Forskningsetisk utvalg er behandlet i utvalget, andre instanser eller enheter ved UiO.  

b) VITENSKAPSOMBUDETS OPPGAVER 

1. Rådgiver 

Vitenskapsombudets oppgave er å være rådgiver for vitenskapelige ansatte som har behov for å drøfte 
forskningsetiske problemstillinger, eksempelvis i saker knyttet til sampublisering og medforfatterskap.  

Ombudet kan ikke avgjøre om den ansatte skal bringe saken videre, men kan gi råd om videre 
saksbehandling og til hvilken instans. Ombudet skal bidra til at saken løses så tidlig som mulig og på lavest 
mulig nivå i organisasjonen, men der den har sin tilhørighet. 

Det er vitenskapsombudet som avgjør om dette er en sak for ombudet. Dersom ombudet velger å ikke gi 
bistand i en sak, må det avgis en skriftlig begrunnelse til den som har oppsøkt ombudet. Avgjørelsen er 
endelig og kan ikke påklages. 

2. Uformell meglingsrolle 

For å få løst en sak så tidlig som mulig og så fremt alle parter er enige, kan vitenskapsombudet opptre som 
en uformell megler mellom vitenskapelig ansatte som er uenige i en sak innenfor vitenskapsombudets 
virkeområde. Vitenskapsombudet må da i forkant vurdere sin habilitet i saken.  

 

3. ORGANISERING AV VITENSKAPSOMBUD 

Det vil bli opprettet to stillinger som vitenskapsombud ved UiO, HumSam vil ha et felles ombud og det 
andre ombudet vil være tilknyttet MedNat.  Vitenskapsombudene vil bli ansatt på åremål i en 
stillingsprosent som samarbeidende fakultet avgjør i opptil 40 %. Åremålsperioden er på fem år*. Det er 
samarbeidende fakultet som sørger for at det etableres en ordning med vitenskapsombud og som legger til 
rette slik at vitenskapsombudet har de nødvendige fasiliteter for å kunne utføre oppgavene i henhold til 
mandatet. Alle enheter plikter å imøtekomme forespørsler fra ombudet. 

Det er kun Universitetsstyret som kan endre mandatet til vitenskapsombudet. 

*Det fremgår av Universitetsstyrets vedtak av 8.12.2015 at ordningen skal evalueres etter fem år. 
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4. TAUSHETSPLIKT 

Vitenskapsombudet har taushetsplikt i henhold til forvaltningslovens § 13.  

5. ÅRSRAPPORT 

Vitenskapsombudet skal avgi anonymisert årsrapport til fakultetsledelsene og fakultetsstyrene. 
Anonymisert årsrapport skal legges frem for Universitetsstyret og Forskningsetisk utvalg ved UiO til 
orientering.  
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UiO : Universitetet i Oslo 

Dato: 27.5.2016 

Mandat vitenskapsombud - referat fra møte med forskningsombud Peter Kierulf 

Møtedato: 25.5.2016 

Til stede: Forskningsombud Peter Kierulf, prorektor Ragnhild Hennum og Berit Hernes Bakke, Avdeling for 

personalstøtte 

1. Innledning 

Notat 

Universitetsstyret har bedt administrasjonen ved UiO om å utarbeide nytt forslag til mandat for 

vitenskapsombud. l styremøtet 3.5.2016 ble det gitt uttrykk for at både forskningsombud og studentombud 

bør få uttale seg om forslag til mandat. 

Innledningsvis ble det vist til at administrasjonen har hatt møte med forskningsombudet tidligere i 

prosessen og at det nå er ønskelig med konkrete innspill til mandatet. 

2. Gjennomgang utkast til mandat 

l forkant av møtet hadde forskningsombudet fått tilsendt forslag til mandat som ble lagt frem for 

Universitetsstyret 3.5.2016 samt en justering av dette mandatet, se vedlegg 1, basert på de innspill som ble 

gitt fra styret. 

Mandatet (vedlegg 1) ble gjennomgått i møtet og forskningsombudets oppsummering av mandatet er at 

dette er veldig bra. 

Forskningsombudet påpekte i tillegg at det er viktig å få frem i mandatet at vitenskapsombudet må få gi 

uttrykk for sin mening og stå fritt til å uttale seg. 

3. Oppsummering 

Avslutningsvis ble det orientert om at det vil bli laget et referat som vil bli lagt frem for Universitetsstyret i 

forbindelse med nytt utkast til mandat for vitenskapsombud. 

Avdeling for personalstøtte Telefon: 
Kontoradr.: Lucy Smiths hus. Problemveien Telefaks: 
7 postmottak@admin.uio.no 
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UiO : Universitetet i Oslo Notat 

Saksnr.: 2014/11710 

Dato: 10.5.2016 

MANDAT FOR VITENSKAPSOMBUD -UNIVERSITETET l OSLO 

1. FORMÅL 

Hovedformålet med vitenskapsombudet er å gi veiledning og råd til de vitenskapelige ansatte i 

forskningsetiske spørsmål. Vitenskapsombudet skal være lett tilgjengelig og et sted den ansatte kan ta 

kontakt for en uforpliktende samtale. 

Ombudet vil hovedsakelig bli bragt inn i en sak av den ansatte og ha rolle som rådgiver og mulig bisitter i en 

videre prosess. Vitenskapsombudet har rett til å si sin mening og kan, i tillegg til å vurdere henvendelser 

som kommer fra ansatte, orientere fakultetsledelsen ved det aktuelle fakultet om krevende saker dersom 

vitenskapsombudet fritas for taushetsplikten. 

2. VIRKEOMRÅDE 

Vitenskapsombudet er et tilbud forbeholdt de vitenskapelige ansatte ved UiO. Med vitenskapelig ansatte 

menes i denne sammenheng professorer, førsteamanuenser, lektorer, forskere, Ph O-kandidater og 

postdoc. Også øvrige ansatte som jobber med forskningsrelaterte problemstillinger kan oppsøke 

vitenskapsombudet for bistand. 

Vitenskapsombudet skal være uavhengig, og kan ikke være del av ledelseslinjen ved universitetet. 

Vitenskapsombudet skal ikke ha bindinger til enhetens ledelse som svekker dets uavhengighet. 

Dersom det oppstår tvil om vitenskapsombudets rolle i en konkret sak, gjelder føringer gitt av styret i 

dokumentene i styresak V-sak 5 i møte 3.5.16 og V-sak 5 i møte 8.12.15. 

3. VITENSKAPSOMBUDETS ROLLE 

a) VITENSKAPSOMBUDETS KOMPETANSE 

Vitenskapsombudet skal ha god kunnskap om de fagområder som fakultetene forvalter. Ombudet skal ha 

kjennskap til UiOs beslutnings- og organisasjonsstruktur, god kunnskap om forskningsetikk samt lover og 

regler som regulerer forskningen. Vitenskapsombudet må i utgangspunktet inneha en fast vitenskapelig 
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stilling ved UiO, men også faste vitenskapelige som har gått av med alderspensjon kan bli vurdert for 

stillingen. 

2 

Vitenskapsombudet har ikke myndighet til å avgjøre saker og er heller ikke klage eller ankeinstans for saker 

som er behandlet i andre instanser eller enheter ved UiO. 

b) VITENSKAPSOMBUDETS OPPGAVER 

1. Rådgiver 

Vitenskapsombudets oppgave er å gi råd og veilede vitenskapelig ansatte som har behov for å drøfte 

forskningsetiske problemstillinger, eksempelvis i saker knyttet til sampubfisering og medforfatterskap. 

Ombudet kan ikke avgjøre om den ansatte skal bringe saken videre, men kan gi råd om videre 

saksbehandling og til hvilken instans. Ombudet bør forsøke å bidra til at saken løses så tidlig som mulig og 

på lavest mulig nivå i organisasjonen, men der den har sin tilhørighet. 

Vitenskapsombudet kan delta i møter sammen med den ansatte. 

Det er vitenskapsombudet som avgjør om dette er en sak for ombudet. Dersom ombudet velger å ikke gi 

bistand i en sak, må det avgis .en skriftlig begrunnelse. 

2. Megler 

For å forsøke å løse saker så tidlig som mulig, kan vitenskapsombudet ha en uformell megfingsrolle i 

konflikter om forskningsetiske problemstillinger mellom flere ansatte og hvor det er motstridende 

interesser. Vitenskapsombudet må da i forkant vurdere sin habilitet og det er viktig å presisere overfor 

impliserte parter at meglingen er frivillig. 

4. ORGANISERING AV VITENSKAPSOMBUD 

Universitetsstyret har besluttet å opprette to stillinger som vitenskapsombud ved UiO. 

Vitenskapsombudene vil bli ansatt på åremål i en stillingsprosent som samarbeidende fakultet avgjør opptil 

40 %. Åremålsperioden er på fem år*. Det er samarbeidende fakultet som sørger for at det etableres en 

ordning med vitenskapsombud og som legger til rette slik at vitenskapsombudet har de nødvendige 

fasiliteter for å kunne utføre oppgavene i henhold til mandatet. 

*Det fremgår av Universitetsstyrets vedtak av 8.12.2015 at ordningen skal evalueres etter fem år. 

5. TAUSHETSPLIKT 

Vitenskapsombudet har taushetsplikt i henhold til forvaltningslovens§ 13. 

6. ÅRSRAPPORT 

Vitenskapsombudet skal avgi anonymisert årsrapport til fakultetsledelsene og fakultetsstyrene. 

Anonymisert årsrapport skal legges frem for Universitetsstyret til orientering. 
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UiO: Universitetet i Oslo Notat 

Dato: 27.5.2016 

Mandat vitenskapsombud - referat fra møte med studentombud Marianne Høva Rustberggard 

Møtedato: 25.5.2016 

Til stede: studentombud Marianne Høva Rustberggard, prorektor Ragnhild Hennum og Berit Hernes Bakke, 

Avdeling for personalstøtte 

1. Innledning 

Universitetsstyret har bedt administrasjonen ved UiO om å utarbeide nytt forslag til mandat for 

vitenskapsombud. l styremøtet 3.5.2016 ble det gitt uttrykk for at både forskningsombud og studentombud 

bør få uttale seg om forslag til mandat. 

Studentombudet ga innledningsvis uttrykk for at hun er uavhengig og at hun ikke ønsker å mene noe om 

politiske saker, men at hun gjerne kommer med tekniske innspill til mandatet, og informasjon om 

ombudsordninger i høyere utdanning i et internasjonalt perspektiv, se punkt 2. Rustberggard er 

styremedlem i European Network of Ombudsmen in Higher Education. 

2. Gjennomgang utkast til mandat 

l forkant av møtet hadde studentombudet fått tilsendt forslag til mandat som ble lagt frem for 

Universitetsstyret 3.5.2016 samt en justering av dette mandatet, se vedlegg 1, basert på de innspill som ble 

gitt fra styret. 

Mandatet (vedlegg 1) ble gjennomgått i møtet: 

Det fremgår av utkast til mandat i punkt 1 at «Hovedformålet med vitenskapsombudet er å gi veiledning og 

råd ... » Til dette uttalte studentombudet at hun har en lignende formulering i sitt mandat, men at hun ville 

endret ordlyden fra å gi råd til eksempelvis «utforske muligheter». Hun påpekte i den forbindelse at det er 

studentene selv som må velge hva de gjør videre basert på de muligheter som lanseres, og at hun derfor 

opptrer med varsomhet når det kommer til å gi råd om hva en student bør gjøre. Studentombudet viste til 

at dette er en nyanse man finner igjen i ombudsordninger i andre land, kanskje særlig i USA. 

Studentombudet kommenterte også muligheten for at den som søker hjelp skal kunne ta uformell kontakt, 

og at ombudet kan ta uformell kontakt med enhetene på universitetet, og viste til at dette ofte 

karakteriserer ombudsordninger internasjonalt. 
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Kontoradr.: Lucy Smiths hus. Problemveien 
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Ved gjennomgang av virkeområde i punkt 2 påpekte studentombudet at et fåtall PhD-kandidater har 

kontaktet henne og opplevd at de ikke har noe sted å henvende seg. 

Til punkt 3, siste avsnitt ga studentombudet tilbakemelding på at det kan være tilstrekkelig å skrive at 

«vitenskapsombudet ikke har avgjørelsesmyndighet». 

Under punkt 3 litra b pkt 1, uttalte studentombudet at i andre avsnitt kan det gjerne presiseres at 

... vitenskapsombudet skal bidra til at saken løses så tidlig som mulig .. », jf. at vitenskapsombudets 

rolle/forpliktelser i en slik situasjon er beskrevet for vagt i mandatet. Det ble vist til formuleringen i 

studentombudets mandat som et alternativ. 

2 

Til punktet om at «vitenskapsombudet kan delta i møter med den ansatte» ble det foreslått å endre dette 

til at «dersom vitenskapsombudet finner det hensiktsmessig, kan ombudet delta i møter, eventuelt at det 

strykes. Studentombudet viste til at en bisitter-rolle er noe som praktiseres ulikt internasjonalt ved at noen 

prinsipielt aldri er med på møter, mens andre har det som en del av sin faste rutine i enkelte sakstyper. Det 

er mulig å overlate denne vurderingen til vitenskapsombudet selv, i utformingen av ordningen innenfor 

rammen av mandatet. 

l tillegg påpekte studentombudet at i mandatet til studentombudet er det i pkt 8. inntatt et punkt om at 

avslag om å bistå i en sak ikke kan påklages og at det kan være hensiktsmessig å ha noe tilsvarende med i 

mandatet til vitenskapsombudet. 

Studentombudet kommenterte også at det bør vurderes å ta inn et eget punkt om at mandatet kun kan 

endres av Universitetsstyret, eller at det på annen måte beskrives hvem som kan endre mandatet. 

Studentombudet stilte også spørsmål ved om kan være behov for et eget punkt hvor det fremgår at 

enhetene har plikt til å besvare vitenskapsombudets henvendelser. 

Oppsummering 

Avslutningsvis ble det orientert om at det vil bli laget et referat som vil bli lagt frem for Universitetsstyret i 

forbindelse med nytt utkast til mandat for vitenskapsombud. 

Studentombudet overrakte følgende i møtet: 

• «The Corporate Ombudsman: Overview and Analysis», Mary P. Rowe, publisert i "Negotiation 

Journal", april1987 

• «Forretningsorden for Københavns Universitets studenterambassadør" med henvisning til 

strukturen. 

• Tre ulike definisjoner fra USA for "organizational ombudsman": 

V-sak 9 - side 12 av 19



UiO: 3 

o "The prima ry duties of an organizational ombudsman are to work with individuals and 

groups in an organization to explore and assist them in determining options to help resolve 

conflicts, problematic issues or concerns, and to bring systemic concerns to the attention of 

the organization for resolution." (www.ombudsassociation.org- FAQ) 

o "Organizational Ombuds serve as a confidential, independent neutral and informal dispute 

resolution resource for a specific entity. They are accessible to a defined population and 

can advocate for fairness." (http:ijombuds-blog.blogspot.no/) 

o "An organizational ombudsman facilitates fair and equitable resolutions of concerns that 

a rise within the entity." («The Organizational Ombuds man- A Legal Guide», Charles L. 

Howard, s. 26) 
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UiO : Universitetet i Oslo Notat 

Saksnr.: 2014/11710 

Dato: 10.5.2016 

MANDAT FOR VITENSKAPSOMBUD -UNIVERSITETET l OSLO 

1. FORMÅL 

Hovedformålet med vitenskapsombudet er å gi veiledning og råd til de vitenskapelige ansatte i 

forskningsetiske spørsmål. Vitenskapsombudet skal være lett tilgjengelig og et sted den ansatte kan ta 

kontakt for en uforpliktende samtale. 

Ombudet vil hovedsakelig bli bragt inn i en sak av den ansatte og ha rolle som rådgiver og mulig bisitter i en 

videre prosess. Vitenskapsombudet har rett til å si sin mening og kan, i tillegg til å vurdere henvendelser 

som kommer fra ansatte, orientere fakultetsledelsen ved det aktuelle fakultet om krevende saker dersom 

vitenskapsombudet fritas for taushetsplikten. 

2. VIRKEOMRÅDE 

Vitenskapsombudet er et tilbud forbeholdt de vitenskapelige ansatte ved UiO. Med vitenskapelig ansatte 

menes i denne sammenheng professorer, førsteamanuenser, lektorer, forskere, P hD-kandidater og 

postdoc. Også øvrige ansatte som jobber med forskningsrelaterte problemstillinger kan oppsøke 

vitenskapsombudet for bistand. 

Vitenskapsombudet skal være uavhengig, og kan ikke være del av ledelseslinjen ved universitetet. 

Vitenskapsombudet skal ikke ha bindinger til enhetens ledelse som svekker dets uavhengighet. 

Dersom det oppstår tvil om vitenskapsombudets rolle i enkonkret sak, gjelder føringer gitt av styret i 

dokumentene i styresak V-sak 5 i møte 3.5.16 og V-sak 5 i møte 8.12.15. 

3. VITENSKAPSOMBUDETS ROLLE 

a) VITENSKAPSOMBUDETS KOMPETANSE 

Vitenskapsombudet skal ha god kunnskap om de fagområder som fakultetene forvalter. Ombudet skal ha 

kjennskap til UiOs beslutnings- og organisasjonsstruktur, god kunnskap om forskningsetikk samt lover og 

regler som regulerer forskningen. Vitenskapsombudet må i utgangspunktet inneha en fast vitenskapelig 
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stilling ved UiO, men også faste vitenskapelige som har gått av med alderspensjon kan bli vurdert for 

stillingen. 

2 

Vitenskapsombudet har ikke myndighet til å avgjøre saker og er heller ikke klage eller ankeinstans for saker 

som er behandlet i andre instanser eller enheter ved UiO. 

b) VITENSKAPSOMBUDETS OPPGAVER 

1. Rådgiver 

Vitenskapsombudets oppgave er å gi råd og veilede vitenskapelig ansatte som har behov for å drøfte 

forskningsetiske problemstillinger, eksempelvis i saker knyttet til sampublisering og medforfatterskap. 

Ombudet kan ikke avgjøre om den ansatte skal bringe saken videre, men kan gi råd om videre 

saksbehandling og til hvilken instans. Ombudet bør forsøke å bidra til at saken løses så tidlig som mulig og 

på lavest mulig nivå i organisasjonen, men der den har sin tilhørighet. 

Vitenskapsombudet kan delta i møter sammen med den ansatte. 

Det er vitenskapsombudet som avgjør om dette er en sak for ombudet. Dersom ombudet velger å ikke gi 

bistand i en sak, må det avgis en skriftlig begrunnelse. 

2. Megler 

For å forsøke å løse saker så tidlig som mulig, kan vitenskapsombudet ha en uformell meglingsrolle i 

konflikter om forskningsetiske problemstillinger mellom flere ansatte og hvor det er motstridende 

interesser. Vitenskapsombudet må da i forkant vurdere sin habilitet og det er viktig å presisere overfor 

impliserte parter at meglingen er frivillig. 

4. ORGANISERING AV VITENSKAPSOMBUD 

Universitetsstyret har besluttet å opprette to stillinger som vitenskapsombud ved UiO. 

Vitenskapsombudene vil bli ansatt på åremål i en stillingsprosent som samarbeidende fakultet avgjør opptil 

40 %. Åremålsperioden er på fem år*. Det er samarbeidende fakultet som sørger for at det etableres en 

ordning med vitenskapsombud og som legger til rette slik at vitenskapsombudet har de nødvendige 

fasiliteter for å kunne utføre oppgavene i henhold til mandatet. 

*Det fremgår av Universitetsstyrets vedtak av 8.12.2015 at ordningen skal evalueres etter fem år. 

5. TAUSHETSPLIKT 

Vitenskapsombudet har taushetsplikt i henhold til forvaltningslovens§ 13. 

6. ÅRSRAPPORT 

Vitenskapsombudet skal avgi anonymisert årsrapport til fakultetsledelsene og fakultetsstyrene. 

Anonymisert årsrapport skal legges frem for Universitetsstyret til orientering. 
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UiO : Universitetet i Oslo Notat 

Til Universitetsstyret 

Dato: 03.06.2016 

Sal<Snr .. : FEU sak 3/2016 

Merknader fra Forskningsetisk utvalg til forslaget til mandat for Vitenskapsombud 

1. Innleding 

Forskningsetisk utvalg ved UiO har gjennomgått forslaget til mandatet for Vitenskapsombud ved 
UiO. Utvalget har vært orientert om prosessen med å opprettet Vitenskapsombud, men er ikke 
trukket inn som høringsinstans før nå. Utvalget vil derfor beldage at det har fått en svært kort frist 
for å komme med sine merknader til mandatet. 

2. Kort om Forskningsetisk utvalgs mandat og forslaget i forskningsetikkloven 
om å lovfeste at alle forskningsinstitusjoner skal ha et uredelighetsutvalg 

Mandatet til Forskningsetisk utvalg ble fastsatt av universitetsstyret 13. september 2005, og 
revidert 21. juni 2007, og under punkt 1 er Forskningsetisk utvalgs ansvars- og virksomhetsområde 
angitt. Forskningsetisk utvalgs mest sentrale oppgave er: 

«Utvalget skal behandle og gi uttalelse i forskningsetiske enkeltsaker som har sitt utspring i 
konflikter eller ldager knyttet til brudd på vitenskapelig redelighet og god vitenskapelig praksis ved 
Universitet i Oslo». 

Dette gjelder saker om vitenskapelig uredelighet (uredelighetssaker) som er de groveste tilfellene 
av brudd på anerkjente etiske normer, og er snevrere enn forskningsetiske saker generelt, som vil 
gjelde alle typer saker hvor det er spørsmål om manglende etterfølgelse av anerkjente 
forskningsetiske normer. UiO skal behandle både alvorlige og mindre alvorlige brudd på 
forskningsetiske saker, og det er utenfor kjernen av Forskningsetisk utvalgs mandat, altså brudd på 
forskningsetiske normer som ikke dreier seg om uredelighet at Vitenskapsombudet vil ha sin 
viktigste funksjon. 

Et forslag til endringer i forskningsetilddoven har vært på høring og en lovproposisjon fra 
Kunnskapsdepartementet er ventet i nærmeste framtid. I høringsforslaget foreslås å lovfeste at 
forslmingsinstitusjoner skal ha et faglig uavhengig utvalg som kan gi uttalelse i saker om mulig 
brudd på anerkjente etiske normer. Det foreslås at en definisjon på vitenskapelig uredelighet tas 
inn i loven, og forslaget til definisjon lyder: 

Avdeling for fagstøtte 
Kontoradr.: Lucy Smiths hus, 
Problemveien 7 

Telefon: 22 85 50 50 
postrnottak@admin.uio.no 
http://WIYvl'.uio.no/ 
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«Med vitenskapelig uredelighet menes forfalskning, fabrikkering, plagiering eller andre alvorlige 
brudd med god vitenskapelig praksis som er begått forsettlig eller grovt uaktsomt i planlegging, 
gjennomføring eller rapportering av forskning.» 

Forskningsetisk utvalg ved UiO vil ha sitt mandat knyttet til dette området, og rammene som er 
nevnt over vil trolig lovfestes i forskningsetikldoven. Det er helt avgjørende for arbeidet med slike 
saker at det er ldare regler for saksbehandling og prosedyre, og at saksbehandlingen er transparent 
og kontrollerbar. 

Dette er bakteppet for Forskningsetisk utvalgs merknader til mandat til ordningen med 
Vitenskapsombud. 

3· Generelt om utformingen av Vitenskapsombudets rolle - behov for 
avgrensinger og presiseringer 

• Grensesnitt mot saker som gjelder «vitenskapelig uredelighet» 
For saker som gjelder vitenskapelig uredelighet, slik det er definert i mandatet for Forskningsetisk 
utvalg og i utkast til endring i forskningsetikkloven, bør det framgå av mandatet til 
Vitenskapsombudet at disse sakene skal henvises til Forskningsetisk utvalg, jf. omtale ovenfor og 
merknad til punkt 2 Virkeområde. 

• Vitenskapsombudets kompetanse- skal ikke kunne overprøve uttalelser/avgjørelser fra 
Forskningsetisk utvalg 

Forskningsetisk utvalg har erfaring med at alvorlige forskningsetiske saker kan versere over flere 
år, og for ulike organer/instanser (granskningsutvalget/forskningsetiske komiteer/departementet). 
Dette skyldes at de mest alvorlige sakene har sitt opphav i, og uansett bidrar til å sementere, 
konflikter mellom personer. De erfaringer som allerede er gjort med ordningen med 
Forskningsombud ved Det medisinske fakultet viser at spørsmålet om grensesnittet mellom 
Forskningsetisk utvalg og Vitenskapsombudene vil oppstå relativt raskt. Dette gjelder både 
ombudenes befatning med en sak før den kommer opp for Forskningsetisk utvalg og deres 
befatning med saken i etter kant av behandlingen i utvalget. Forskningsetisk utvalg etterlyser derfor 
en klarere avgrensning av forholdet og arbeidsdelingen mellom Vitenskapsombudet og 
Forskningsetisk utvalg i mandatet. Jo tydeligere Vitenskapsombudets rolle er formulert i mandatet, 
desto mindre tvil rundt rolle og kompetanse blir det i forbindelse med ombudets virke. 
Forskningsetisk utvalg mener dette kan løses ved en presisering i utkastet til mandat under punkt 3 
a Vitenskapsombudets kompetanse, andre setning, se nedenfor under 4· 

• Behovet for saksbehandlingsregler for Vitenskapsombudet 
Når det gjelder selve utformingen av Vitenskapsombudets rolle, vil Forskningsetisk utvalg peke på 
at Vitenskapsombudet tildeles en dobbeltrolle både som megler og partsrepresentant. 
Entallsformen «den ansatte» brukes gjentatte ganger. Men forskningsetiske saker er ofte en 
konflikt mellom flere ansatte på samme insitutusjon. Mandatet sier ingenting om hvordan 
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ombudet skal opptre i disse sakene - i hvilken utstrekning ombudet har plikt til å informere den 
andre part om henvendelsen, hente inn informasjon fra begge parter før råd gis og ivareta 
prinsippet om kontradisjon mv. Videre blir det også spørsmål om ombudet kan være «bisitter» i en 
prosess hvis den ene parten ønsker det, og den andre ildce, eller hvilken rolle ombudet skal spille 
som «bisitter». Mandatet omtaler heller ildce hvordan og i hvilket omfang ombudet skal ha plikt til 
å dokumentere sin virksomhet i en konkret sak Forskningsetisk utvalg ber om at disse 
spørsmålene avldares enten i mandatet eller i retningslinjer om saksbehandling som gis av 
universitetsstyret. 

4· Merknader til enkeltpunkter i forslaget til mandat 
Nedenfor følger Forskningsetisk utvalgs merknader til de enkelte bestemmelsene. 

Til punkt 2 Virkeområde 
Forskningsetisk utvalg foreslår at et nytt fjerde ledd settes inn for å vise når en sak er så alvorlig at 
den kan løftes inn i Forskningsetisk utvalg. Videre savnes en ldargjøring av at saken anses avsluttet 
hos Vitenskapsombudet, når den er blitt en sak i henhold til mandatet for Forskningsetisk utvalg 
og etter hvert går til behandling i utvalget: 

«Enkeltsaker som gjelder vitenskapelig uredelighet, kan legges framfor Forskningsetisk utvalg. 
Med vitenskapelig uredelighet menesforfalskning,jabr-ikkering, plagiering eller andre alvorlige 
brudd med god vitenskapelig praksis som er begått forsettlig eller grovt uaktsomt i planlegging, 
gjennomføring eller rapportering av forskning. 

Dersom en sak som er blitt tatt opp med ombudet er av en slik karakter at den skal legges fram 
for Forskningsetisk utvalg for videre behandling, skal Vitenskapsombudet kontakte 
Forskningsetisk utvalg for videre oppfølging. Vitenskapsombudet skal da gi en skriftlig 
redegjørelse både for sin befatning med saken og for sin vurdering av saken.» 

Til punkt 3 a Vitenskapsombudets kompetanse, andre setning som lyder: 
« Vitenskapsombudet har ildce avgjørelsesmyndighet og er heller ildce ldage eller ankeinstans for 
saker som er behandlet ved andre instanser eller enheter ved UiO» 

For at forholdet til Forskningsetisk utvalg blir tydeligere, forslås det at setningen presiseres som 
følger: 
«Vitenskapsombudet kan ildce være partsrepresentant i forskningsetiske saker. Ombudet har ikke 
avgjørelsesmyndighet og er heller ildce klage eller ankeinstans for saker som i henhold til mandatet 
for Forskningsetisk utvalg er behandlet i utvalget, andre instanser eller enheter ved UiO. Når en 
sak tas opp tilbehandling i Forskningsetisk utvalg, anses Vitenskapsombudets behandling av saken 
for avsluttet.» 
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Til punkt 3 b Vitenskapsombudets oppgaver, 1 Rådgiver: 
I følgende setning savner Forskningsetisk utvalg en presisering av hvem denne begrunnelse skal gis 
til: «Dersom ombudet velger å ikke gi bistand i en sak, må det avgis en skriftlig begrunnelse», jf. at 
det kan være flere involverte i saken. 

Til punkt 4 Organiseringen av vitenskapsombud 
Forskningsetisk utvalg foreslår at «imøtegå» erstattes med «imøtekomme» i femte setning; 
«Alle enheter plikter å imøtekomme forespørsler fra ombudet.» 

Forslaget innebærer at det opprettes to vitenskapsombud ved UiO, et for HumSam og et for 
MedNat. Siden tanken med et vitenskapsombud er at det skal være et lavterskeltilbud med god 
forbindelse og godt kjennskap til de fagene og fagmiljøene ombudet skal være knyttet til, bør det 
overveies om ikke avstanden til fagmiljøene her blir for stor. En mer desentralisert ordning knyttet 
til de enkelte fakulteter burde derfor kunne overveies. 

Til punkt 6 Årsrapport: 
Forskningsetisk utvalg ønsker også å være mottaker av årsrapporten, og ber om at det gjøres en 
tilføyelse i punkt 6 om dette. 

Med hilsen 

Svein Aage Christoffersen (Sign) 
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