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Vitenskapsombud – forslag til mandat 

Bakgrunn 
Høsten 2014 mottok styret ved Universitetet i Oslo (UiO) forslag fra styremedlem professor 
Kristian Gundersen om å opprette et vitenskapsombud. Forslaget ble lagt frem for 
Universitetsstyret i møte 21. oktober 2014. Styret fattet vedtak hvor Avdeling for personalstøtte 
blant annet ble bedt om å utarbeide en analyse over områder som ikke er godt nok dekket med 
dagens ordninger.  
 
Avdeling for personalstøtte utarbeidet en analyse i henhold til vedtaket og la denne frem for styret i 
møte 8. desember 2015. Styret vedtok på bakgrunn av anbefalingene fra Avdeling for 
personalstøtte å opprette et vitenskapsombud ved UiO. Styret ba i den forbindelse 
universitetsdirektøren utarbeide et mandat for ordningen som legges frem for styret.  
 
Forslag til mandat 
Avdeling for personalstøtte har laget forslag til mandat, se vedlegg 1. Universitetsdirektøren støtter 
Avdeling for personalstøttes forslag til mandat. 
 
 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Universitetsstyret slutter seg til forslag til mandat for vitenskapsombud jf. notat av 22.4.2016. 
 
 
 
 
Gunn-Elin Aa. Bjørneboe 
universitetsdirektør       

Irene Sandlie 
personaldirektør 
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Vedlegg: 
 

1. Forslag til mandat 
2. Oversendelse og innspill fra hovedverneombud og tjenestemannsorganisasjonene 
3. Oversendelse UiODoc 
4. Oversendelse og høringssvar fra fakultetene og andre relevante enheter 
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Til  Universitetsdirektøren 
Fra  Avdeling for personalstøtte 

 

 

Dato: 22.4.2016 

 

Vitenskapsombud – forslag til mandat 

1. Bakgrunn 
 

Høsten 2014 mottok styret ved Universitetet i Oslo (UiO) forslag fra styremedlem professor 
Kristian Gundersen om å opprette et vitenskapsombud. Forslaget ble lagt frem for 
Universitetsstyret i møte 21. oktober 2014. Styret fattet vedtak hvor Avdeling for personalstøtte 
blant annet ble bedt om å utarbeide en analyse over områder som ikke er godt nok dekket med 
dagens ordninger.  
 
Avdeling for personalstøtte utarbeidet en analyse i henhold til vedtaket og la denne frem for styret i 
møte 8. desember 2015. Styret vedtok på bakgrunn av anbefalingene fra Avdeling for 
personalstøtte å opprette et vitenskapsombud ved UiO. Styret ba i den forbindelse 
universitetsdirektøren utarbeide et mandat for ordningen som legges frem for styret.  
 

2. Prosess 
 

Avdeling for personalstøtte har laget forslag til mandat som har blitt sendt ut på høring til 
fakultetene, Naturhistorisk museum, Kulturhistorisk museum, Senter for livsvitenskap, Senter for 
utvikling og miljø og Senter for tverrfaglig kjønnsforskning. Flere av høringsinstansene har gitt 
tilbakemelding på mandatet. Også tjenestemannsorganisasjonene og hovedverneombud samt 
UiOdoc har gitt innspill til mandatet.  
 
Avdeling for personalstøtte har vurdert tilbakemeldingene jf. ovenfor og hensyntatt dette på best 
mulig måte i oppdatert forslag til mandat.  
 
 

3. Forslag til mandat 

 

AP anbefaler Universitetsdirektøren å fremme følgende forslag til vedtak: 
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Universitetsstyret slutter seg til Avdeling for personalstøttes forslag til mandat for 
vitenskapsombud av 22.4.2016. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Irene Sandlie  
personaldirektør 

Berit Hernes Bakke 
advokat/seniorrådgiver 

 
Vedlegg: 
 

1. Forslag til mandat 
2. Oversendelse og innspill fra hovedverneombud og tjenestemannsorganisasjonene 
3. Oversendelse UiODoc 
4. Oversendelse og høringssvar fra fakultetene og andre relevante enheter 
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V~1 
UiO : Universitetet i Oslo Notat 

Saksnr.: 2014/11710 

Dato: 22.4.2016 

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 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, 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 del av ledelseslinjen ved universitetet. 

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

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 inneha en fast vitenskapelig stilling ved UiO. 
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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. 

Vitenskapsombudet kan delta i møter sammen med den ansatte. 

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. 

C) VITENSKAPSOMBUDETS BEGRENSNINGER 

Vitenskapsombudet har ingen rolle i arbeidsrettslige saker eller saker som berøres av arbeidsmiljølovens 

regler. 

Vitenskapsombudet har ikke en granskingsrolle. Vitenskapsombudet kan heller ikke pålegge impliserte 

parter i en sak å stille i møter. Vitenskapsombudet kan heller ikke gjennomføre undersøkelser som kan 

innebære brudd på personopplysningsloven § 20 og kontradiksjonsprinsippet. Dette ligger utenfor 

vitenskapsombudets mandat. 

2 

UiOs ledere forvalter og håndhever de arbeidsrettslige plikter og rettigheter som gjennom lov og u lovfestet 

rett er lagt til arbeidsgiver. Lederne ved UiO er arbeidsgivers representanter, og står ansvarlig overfor 

arbeidstakerne når det gjelder lover og annet regelverk. Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS) er et 

lederansvar på lik linje med økonomi-, kvalitets-, personal- og driftsansvar, og faller innenfor arbeidsgivers 

styringsrett. Forebygging og løsning av konflikter er også noe leder har ansvar for samt plikt til å håndtere. 

Vitenskapsombudets rolle ligger ikke i linjen som en del av arbeidsgivers beslutningsmyndighet, men som 

en ressurs for vitenskapelige ansatte i kraft av å være rådgiver i saker om forskningsetikk. 

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. 

D) ORGANISERING AV VITENSKAPSOMBUD 

Vitenskapsombudet vil bli ansatt på åremål* i en stillingsprosent som fakultetene avgjør opptil 40 %. 

Åremålsperioden er på fem år**. Det er fakultetene 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. 

*Ansettelse på åremål forutsetter godkjennelse fra KMD. 
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**Det fremgår av Universitetsstyrets vedtak av 8.12.2015 at ordningen skal evalueres etter fem år. 

4. TAUSHETSPLIKT 

Vitenskapsombudet har taushetsplikt i henhold til forvaltningslovens§ 13. Vitenskapsombudet skal 

undertegne en særskilt taushetserklæring. 

5. ÅRSRAPPORT 

Vitenskapsombudet skal avgi årsrapport til fakultetsledelsene og fakultetsstyrene. Denne skal legges frem 

for Universitetsstyret til orientering. Vitenskapsombudet bør orientere universitetsdirektøren og/eller 

rektor om alvorlige saker. 
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UiO : Universitetet i Oslo 

Til Tjenestemannsorganisasjonene ved UiO 
Fra Avdeling for personalstøtte 

Saks~e: Drøfldngssak 

Møtedato: 14. april 2016 

Notatdato: 7· april2016 

Forventet tidsbruk: 1 time 

Saksbehandler: Berit Hernes Bakke 

Utkast mandat vitenskapsombud 

Vedhft c:t 

Notat 

Høsten 2014 mottok styret ved Universitetet i Oslo (UiO) forslag fra styremedlem professor 
Kristian Gundersen om å opprette et vitenskapsombud. Forslaget ble lagt frem for 
Universitetsstyret i møte 21. oktober 2014. Styret fattet vedtak hvor blant annet Avdeling for 
personalstøtte ble bedt om å utarbeide en analyse over områder som ikke er godt nok dekket med 
dagens ordninger. 

Avdeling for personalstøtte utarbeidet en analyse i henhold til vedtaket og la denne frem for styret i 
møte 8. desember 2015. Styret vedtok på bakgrunn av anbefalingene fra Avdeling for 
personalstøtte å opprette et vitenskapsombud ved UiO. Styret ba i den forbindelse 
universitetsdirektøren utarbeide et mandat for ordningen som legges frem for styret. 

Avdeling for personalstøtte har laget forslag til mandat, se vedlegg. Før forslaget legges frem for 
universitetsstyret ønsker Avdeling for personalstøtte å høre tjenesteorganisasjonenes 
tilbakemelding på forslaget. 

Vedlegg til saken: 

Vedlegg 1 Universitetsstyresak: «Vitenskapsombud» 8.12.2015 

Vedlegg 2 Notat Avdeling for personalstøtte 74.2016 
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UiO : Universitetet i Oslo 

Saksnr.: 2014/11710 

Dato: 7.4.2016 

Saksbehandler: Berit Hernes Bakke 

MANDAT FOR VITENSKAPSOMBUD -UNIVERSITETET l OSLO 

1. FORMÅL 

Hovedformålet med å opprette et vitenskapsombud er at de vitenskapelig ansatte skal ha en erfaren og 

kompetent faglig person som de kan drøfte mulige forskningsetiske problemstillinger med. 

Vitenskapsombudet skal være et lavterskeltilbud, et tilbud som er lett tilgjengelig og hvor den ansatte kan 

ta kontakt for en uforpliktende samtale. 

Vitenskapsombudets oppgave er å bistå den ansatte i vanskelige saker knyttet til forskningsetikk. 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, ta saker opp av eget tiltak. 

2. VIRKEOMRÅDE 

Vitenskapsombudet er et tilbud forbeholdt de vitenskapelige ansatte ved UiO. 

Vitenskapsombudet skal være uavhengig og kan derfor ikke være en del av ledelseslinjen ved fakultetene 

eller ved universitetet for øvrig. Vitenskapsombudet kan heller ikke ha andre bindinger til ledelsen som 

svekker dens uavhengighet. Vitenskapsombudet kan ikke instrueres i saker. 

3. VITENSKAPSOMBUDETS ROLLE 

a) Vitenskapsombudets kompetanse 

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

Ombudet skal ha kompetanse innen ledelse, forskningsetikk samt lover og regler som regulerer forskning. 

Vitenskapsombudet må inneha en fast vitenskapelig stilling ved UiO. 

b) Vitenskapsombudets oppgaver 

Vitenskapsombudets oppgave er å være en samtalepartner for vitenskapelig ansatte som har behov for å 

drøfte forskningsetiske problemstillinger. Med vitenskapelig ansatte menes i denne sammenheng 

professorer, førsteamanuenser, lektorer, forskere, PhD-kandidater og postdoc. 

Avdeling for personalstøtte 
Postadresse: Postboks 1071 Blindern, 0316 
Oslo 
Besøksadresse: Problemveien 7, Lucy 
Smiths hus, 0316 Oslo 

Telefon: 22 85 50 50 (sentralbord) 
e-post: postmottak@admin. uio.no 
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Vitenskapsombudet skal lytte til den som tar kontakt og bruke sin kompetanse og erfaring til å gi råd til den 

ansatte. Det vil da være opp til den ansatte å avgjøre om dette er en sak som skal bringes videre eller ikke. 

Vitenskapsombudet kan bistå den ansatte med rådgivning med hensyn til om saken bør bringes videre eller 

ikke. l den forbindelse kan vitenskapsombudet bistå den ansatte med å finne riktig instans for dette. 

Dersom saken bringes inn til arbeidsgiver som klage eller varsling, vil vitenskapsombudets rolle være å bistå 

den ansatte i spørsmål knyttet til forskningsetikk. 

Dersom saken får konsekvenser og/eller betydning ut over forskningsetiske spørsmål, kan den ansatte 

kontakte tjenestemannsorganisasjonene for bistand. 

l saker som omhandler forskningsetiske spørsmål, men som påvirker arbeidsmiljøet i negativ forstand og i 

strid med arbeidsmiljølovens bestemmelser, bør vitenskapsombudet kontakte arbeidsgiver som igjen 

sørger for at hovedverneombudet blir orientert om saken. 

Vitenskapsombudet har ikke en granskingsrolle, det vil si at vitenskapsombudet ikke kan innkalle impliserte 

parter i en sak til et møte. Vitenskapsombudet kan heller ikke gjennomføre undersøkelser som kan 

innebære brudd på personopplysningsloven § 20 og kontradiksjonsprinsippet. Dette ligger utenfor 

vitenskapsombudets mandat. 

Vitenskapsombudets rolle er å være en viktig støttespiller for vitenskapelig ansatte i saker om 

forskningsetikk. Vitenskapsombudet kan i den forbindelse delta i møter med arbeidsgiver og 

Forskningsetisk utvalg ved UiO. 

UiO forvalter og håndhever de arbeidsrettslige plikter og rettigheter som gjennom lov og ulovfestet rett er 

lagt til arbeidsgiver. Lederne ved UiO er arbeidsgivers representanter, og står ansvarlig overfor 

arbeidstakerne når det gjelder lover og annet regelverk. Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS} er et 

lederansvar på lik linje med økonomi-, kvalitets-, personal- og driftsansvar, og faller innenfor arbeidsgivers 

styringsrett. Forebygging og løsning av konflikter er også noe leder har ansvar for samt plikt til å håndtere. 

Det er viktig at vitenskapsombudet er innforstått med at ens rolle ikke ligger i linjen som en del av 

arbeidsgivers beslutningsmyndighet, men som en ressurs for vitenskapelige ansatte i kraft av å være 

rådgiver i saker om forskningsetikk. 

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. Vitenskapsombudets rolle er utelukkende å være 

en rådgiver for vitenskapelig ansatte i saker knyttet til forskningsetiske spørsmål. 

c} Organisering av vitenskapsombud 

Vitenskapsombudet vil bli ansatt på åremål i en stillingsprosent som fakultetet avgjør opptil40 %. 

Åremålsperioden er på fem år uten adgang til gjenoppnevning. Det er fakultetene som sørger for at det 
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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. 

4. TAUSHETSPLIKT 

Vitenskapsombudet har taushetsplikt i henhold til forvaltningslovens§ 13. Vitenskapsombudet skal 

undertegne en særskilt taushetserklæring. 

5. ÅRSRAPPORT 

Vitenskapsombudet skal avgi årsrapport til fakultetsledelsen og orientere universitetsdirektør om alvorlige 

saker. 

3 
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UiO : Universitetet i Oslo Notat 

Dato: 19.4.2016 

Referat fra IDF-møte - Vitenskapsombud - mandat 

Til stede: prorektor Ragnhild Hen num, personaldirektør Irene Sand Iie, Finn Knut Hansen, Akademikerne, 

Ellen Dalen, NTL, Asle Fredriksen, Parat, Andreas Christensen, Forskerforbundet, Hovedverneombud Hege 

Lynne, advokat/seniorrådgiver Berit Hernes Bakke (referent) 

1. Innledning 

Irene Sandlie innledet møte og orienterte kort om bakgrunnen for mandatet. Universitetsstyret har i møte 

8.12.2015 vedtatt å opprette vitenskapsombud ved UiO. Dette fremgår av styredokumentene som ble 

sendt ut med forslag til mandat. Universitetsdirektøren har fått i oppdrag å utarbeide mandat. Avdeling for 

personalstøtte har laget et utkast. Utkastet er laget med bakgrunn i de føringer som ble gitt av blant annet 

høringsinstansene forut for styresaken 8.12.2015 . AP har også brukt mandatet til forskerombudet på Det 

medisinske fakultet samt studentombudet som bakgrunnsinformasjon. 

Det ble orientert om at saken parallelt er sendt på høring til fakultetene og andre aktuelle høringsinstanser. 

Det ble opplyst at frist for å levere styrepapirer var 18.4.2015, det gis derfor kort frist på tilbakemelding på 

referatet - fredag 22. april. 

2. Gjennomgang av mandatet 

1. Formål 

Hovedverneombudet stiller innledningsvis spørsmål ved hvorfor ordet lavterskeltilbud er brukt. Det blir gitt 

tilbakemelding på at bakgrunnen for dette er at i høringsrunden ved spørsmål om å opprette 

vitenskapsombud ble det fra flere hevdet at det er for høy terskel å melde saker inn til eksempelvis 

Forskningsetisk utvalg ved UiO (FEU). Vitenskapsombudet skal være det motsatte, et tilbud som er lett 

tilgjengelig og som ikke oppleves å ha de samme barrierene. 

NTL påpeker at det kan være hensiktsmessig å si noe innledningsvis om hva som menes med vanskelige 

saker uten at dette begrenser virkeområdet til hvilke saker vitenskapsombudet skal håndtere. NTL viste 

Avdeling for personals tøtte 
Kontoradr. : Lucy Smiths hus. Problemveien 
7 

Telefon : 
Telefaks: 
postmottak@admin.uio.no 

V-sak 5 - side 12 av 43



UiO: 2 

samtidig til at fordelen med at formålet er løst formulert er at det ikke ekskluderer noen som har behov for 

bistand i en sak. 

Akademikerne antydet at formålet med vitenskapsombudet virket noe abstrakt, litt uklart hva det egentlig 

dreier seg om. Det ble i den forbindelse påpekt at det kan fremstå som selvmotsigende at 

vitenskapsombudet ikke skal inneha en granskingsrolle, men samtidig kunne ta opp saker av eget tiltak. 

Til sistnevnte ble det gitt tilbakemelding på at studentombudet eksempelvis kan ta opp med 

universitetsledelsen dersom det har vært flere lignende saker flere steder som har vært problematisk. 

Hovedverneombudet tok opp spørsmålet om det er bevisst at eksempelvis ingeniører som arbeider med 

forskningsrelaterte saker er unntatt fra ordningen. Det ble påpekt og gitt støtte fra fagforeningene at det 

kan være flere enn de rent vitenskapelig ansatte som kan ha behov for bistand fra vitenskapsombudet. NTL 

foreslo at det tas inn at ordningen også omfatter de som har forskningsrelaterte oppgaver i sin stilling. Det 

ble gitt tilbakemelding på at dette vil bli hensyntatt i det videre arbeidet med mandatet. 

Akademikerne påpekte at det kan være nyttig å se på hvilke saker forskerombudet ved Det medisinske 

fakultet har tatt opp med ledelsen. 

Sand Iie ga tilbakemelding på at for å unngå at formålet blir for vidt og abstrakt, kan det være 

hensiktsmessig å vise til tematiske områder eller eksempler under formålsbestemmelsen, her er det mulig å 

trekke frem noe av det som fremkom under styresaken 8.12.2015. 

2. Virkeområde 

Hovedverneombudet stilte spørsmål ved om vitenskapsombudet burde rapportere direkte til 

Universitetsstyret jf. passusen om uavhengighet. Det ble vist til at forske rom budet på Det medisinske 

fakultet i følge mandatet rapporterer til institusjonene. Det ble videre orientert om at det ikke har vært 

tenkt at vitenskapsombudet skal drive med linjerapportering, men avgi anonymisert årsrapport for å 

orientere om saker. 

3. Vitenskapsombudets rolle 

NTL påpeker at det er åpenbart at vitenskapsombudet ikke skal inn i fakultetslinjen. NTL foreslår å fjerne 

«overordnede» fra første avsnitt i pkt 3 bokstav a. 

NTL stiller også spørsmål ved at det er tatt inn i mandatet at vitenskapsombudet skal ha kompetanse innen 

ledelse. Hva betyr dette? Ombudet skal jo ikke være leder. Det foreslår at setningen byttes ut med 

kjennskap til UiOs organisasjons og beslutningsstruktur. 
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NTL ønsker videre å stryke begge avsnittene som omhandler grensesnittet til fagforeningene og 

hovedverneombudet, til eksempelvis «vitenskapsombudet har ingen rolle i arbeidsrettslige saker eller saker 

som berøres av arbeidsmiljølovens regler.» 

Hovedverneombudet stiller spørsmål ved om vitenskaposombudet bør kunne megle i konflikt om 

medforfatterskap og viser til at forske rom budet på Det medisinske fakultet har gjort dette. 

Hennum påpeker at det vil være et spørsmål om det er behov for å si dette mer konkret om dette eller om 

mandatet kan tolkes vidt til å omfatte dette, eventuelt kan det tas inn en setning om at vitenskapsombudet 

kan ha en meglingsfunksjon. 

NTL ønsker at det skal ses nærmere på setningen om avgrensningen til arbeidsgiver. NTL anser det også 

som hensiktsmessig å ta vekk hele setningen om at «vitenskapsombudets rolle er utelukkende å være en 

rådgiver for vitenskapelig ansatte i saker knyttet til forskningsetiske spørsmål». 

Når det gjelder organisering av vitenskapsombud, så stiller Lynne spørsmål ved hvorfor det kun er satt 5 år 

og ikke adgang til gjenoppnevning. Dette blir besvart med at styret har besluttet at dette er en 

prøveordning på 5 år og at det er på bakgrunn av tilbakemeldinger fra Kommunal og 

moderniseringsdepartementet at det er foreslått at det ikke skal være adgang til gjenoppnevning. 

Akademikerne stiller spørsmål ved hvorfor det er fakultetene som avgjør stillingsprosent på ombudene. Det 

blir vist til at det er viktig at dette ligger hos fakultetene ettersom det er de som skal etablere ordningen i 

praksis. 

3. Taushetsplikt 

Det kom ingen merknader til dette punktet. 

4. Årsrapport 

NTL påpeker at vitenskapsombudet burde orientere rektor og Universitetsstyret om saker, ikke 

universitetsdirektør. Hennum foreslo at vitenskapsombudet avgir årsrapport til fakultetsstyrene og 

fakultetsledelsene samt at denne legges frem for Universitetsstyret til orientering. 
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Berit Hernes Bakke 

From: 
Sent: 
To: 
Subject: 

Berit Hernes Bakke 
11. april 2016 11:13 
styret@uiodoc.no 
Vitenskapsombud - mandat 

V~3 

Attachments: Vitenskapsombud - UiOdoc høring mandat.docx; Mandat vitenskapsombud.doc 

Hei 

8. desember 2015 vedtok Universitetsstyret å opprette vitenskapsombud ved UiO, se vedlagte styresak 

http://www.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2015/8/v-sak-5-vitenskapsombud.pdf 

Avdeling for personalstøtte ønsker å høre om UiODoc har innspill til mandatet, se vedlegg. 

Vennlig hilsen 
Berit Hernes Bakke 

Berit Hernes Bakke 
Advokat-seniorrådgiver 
Avdeling for personalstøtte 
Universitetet i Oslo 
P.B. 1071 Blindern, 0316 Oslo 
Tel +47 22 85 81 37 Mob +47 975 32 377 

Denne e-post er kun beregnet for den person den er rettet til. 
l tilfelle feiloverføring/feilsending bes De vennligst tilintetgjøre e-posten og eventuelle vedlegg, og kontakte 
avsender pr. e-post eller ringe 22 85 81 37. Enhver bruk av informasjonen i sendingen er i et slikt tilfelle ulovlig. 

This e-mail is intended for the above addressees only. In case of incorrect transmission, please destroy the e-mail 
and a ny documents received and contact the person who has sent it by e-mail or phone num ber (+47) 22 85 81 37. lf 
you are not the right recipient, you have received this e-mail by error and a ny use of the e-mail and its content is 
strictly prohibited. 

1 
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UiO : Universitetet i Oslo Notat 

Til UiODoc 
Fra Avdeling for personalstøtte 

Dato: 11.4.2016 

Forslag til mandat - vitenskapsombud 

Høsten 2014 mottok styret ved Universitetet i Oslo (UiO) forslag fra styremedlem professor 
Kristian Gundersen om å opprette et vitenskapsombud. Forslaget ble lagt frem for 
Universitetsstyret i møte 21. oktober 2014. Styret fattet vedtak hvor blant annet Avdeling for 
personalstøtte ble bedt om å utarbeide en analyse over områder som ildæ er godt nok dekket med 
dagens ordninger. 

Avdeling for personalstøtte utarbeidet en analyse i henhold til vedtaket og la denne frem for styret i 
møte 8. desember 2015. Styret vedtok på bakgrunn av anbefalingene fra Avdeling for 
personalstøtte å opprette et vitenskapsombud ved UiO. Styret ba i den forbindelse 
universitetsdirektøren utarbeide et mandat for ordningen som legges frem for styret. 

Avdeling for personalstøtte har laget forslag til mandat, se vedlegg. Avdeling for personalstøtte har 
foreslått at vitenskapsombudet tilsettes i åremålsstilling uten adgang til gjenoppnevning. Dette 
krever imidlertid godlgenning fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Avdeling for 
personalstøtte har sendt søknad om dette og avventer departementets tilbakemelding. 

Avdeling for personalstøtte ønsker å høre om UiODoc har innspill til mandatet. Frist for å gi 
tilbakemelding settes til18.4.2016. 

Vedlegg til saken: 

Vedlegg Forslag til mandat 
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UiO : Universitetet i Oslo 

Saksnr.: 2014/11710 

Dato: 7.4.2016 

Saksbehandler: Berit Hernes Bakke 

MANDAT FOR VITENSKAPSOMBUD - UNIVERSITETET l OSLO 

1. FORMÅl 

Hovedformålet med å opprette et vitenskapsombud er at de vitenskapelig ansatte skal ha en erfaren og 

kompetent faglig person som de kan drøfte mulige forskningsetiske problemstillinger med. 

Vitenskapsombudet skal være et lavterskeltilbud, et tilbud som er lett tilgjengelig og hvor den ansatte kan 

ta kontakt for en uforpliktende samtale. 

Vitenskapsombudets oppgave er å bistå den ansatte i vanskelige saker knyttet til forskningsetikk. 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, ta saker opp av eget tiltak. 

2. VIRKEOMRÅDE 

Vitenskapsombudet er et tilbud forbeholdt de vitenskapelige ansatte ved UiO. 

Vitenskapsombudet skal være uavhengig og kan derfor ikke være en del av ledelseslinjen ved fakultetene 

eller ved universitetet for øvrig. Vitenskapsombudet kan heller ikke ha andre bindinger til ledelsen som 

svekker dens uavhengighet. Vitenskapsombudet kan ikke instrueres i saker. 

3. VITENSKAPSOMBUDETS ROllE 

a) Vitenskapsombudets kompetanse 

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

Ombudet skal ha kompetanse innen ledelse, forskningsetikk samt lover og regler som regulerer forskning. 

Vitenskapsombudet må inneha en fast vitenskapelig stilling ved UiO. 

b) Vitenskapsombudets oppgaver 

Vitenskapsombudets oppgave er å være en samtalepartner for vitenskapelig ansatte som har behov for å 

drøfte forskningsetiske problemstillinger. Med vitenskapelig ansatte menes i denne sammenheng 

professorer, førsteamanuenser, lektorer, forskere, Ph O-kandidater og postdoc. 

Avdeling for personalstøtte 
Postadresse: Postboks 1071 Blindern, 0316 
Oslo 
Besøksadresse: Problemveien 7, Lucy 
Smiths hus, 0316 Oslo 

Telefon: 22 85 50 50 (sentralbord) 
e-post: postmottak@admin.uio.no 
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Vitenskapsombudet skal lytte til den som tar kontakt og bruke sin kompetanse og erfaring til å gi råd til den 

ansatte. Det vil da være opp til den ansatte å avgjøre om dette er en sak som skal bringes videre eller ikke. 

Vitenskapsombudet kan bistå den ansatte med rådgivning med hensyn til om saken bør bringes videre eller 

ikke. l den forbindelse kan vitenskapsombudet bistå den ansatte med å finne riktig instans for dette. 

Dersom saken bringes inn til arbeidsgiver som klage eller varsling, vil vitenskapsombudets rolle være å bistå 

den ansatte i spørsmål knyttet til forskningsetikk. 

Dersom saken får konsekvenser og/eller betydning ut over forskningsetiske spørsmål, kan den ansatte 

kontakte tjenestemannsorganisasjonene for bistand. 

l saker som omhandler forskningsetiske spørsmål, men som påvirker arbeidsmiljøet i negativ forstand og i 

strid med arbeidsmiljølovens bestemmelser, bør vitenskapsombudet kontakte arbeidsgiver som igjen 

sørger for at hovedverneombudet blir orientert om saken. 

Vitenskapsombudet har ikke en granskingsrolle, det vil si at vitenskapsombudet ikke kan innkalle impliserte 

parter i en sak til et møte. Vitenskapsombudet kan heller ikke gjennomføre undersøkelser som kan 

innebære brudd på personopplysningsloven § 20 og kontradiksjonsprinsippet. Dette ligger utenfor 

vitenskapsombudets mandat. 

Vitenskapsombudets rolle er å være en viktig støttespiller for vitenskapelig ansatte i saker om 

forskningsetikk. Vitenskapsombudet kan i den forbindelse delta i møter med arbeidsgiver og 

Forskningsetisk utvalg ved UiO. 

UiO forvalter og håndhever de arbeidsrettslige plikter og rettigheter som gjennom lov og u lovfestet rett er 

lagt til arbeidsgiver. Lederne ved UiO er arbeidsgivers representanter, og står ansvarlig overfor 

arbeidstakerne når det gjelder lover og annet regelverk. Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS) er et 

lederansvar på lik linje med økonomi-, kvalitets-, personal- og driftsansvar, og faller innenfor arbeidsgivers 

styringsrett. Forebygging og løsning av konflikter er også noe leder har ansvar for samt plikt til å håndtere. 

Det er viktig at vitenskapsombudet er innforstått med at ens rolle ikke ligger i linjen som en del av 

arbeidsgivers beslutningsmyndighet, men som en ressurs for vitenskapelige ansatte i kraft av å være 

rådgiver i saker om forskningsetikk. 

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. Vitenskapsombudets rolle er utelukkende å være 

en rådgiver for vitenskapelig ansatte i saker knyttet til forskningsetiske spørsmål. 

c) Organisering av vitenskapsombud 

Vitenskapsombudet vil bli ansatt på åremål i en stillingsprosent som fakultetet avgjør opptil40 %. 

Åremålsperioden er på fem år uten adgang til gjenoppnevning. Det er fakultetene som sørger for at det 
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etableres en ordning med vitenskapsombud og som legger til rette slik at vitenskapsombudet har de 

nødvendige fasiliteter for å kunne utføre oppgavene i hen hold til mandatet. 

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

4. TAUSHETSPLIKT 

Vitenskapsombudet har taushetsplikt i henhold til forvaltningslovens § 13. Vitenskapsombudet skal 

undertegne en særskilt taushetserklæring. 

5. ÅRSRAPPORT 

Vitenskapsombudet skal avgi årsrapport til fakultetsledelsen og orientere universitetsdirektør om alvorlige 

saker. 

3 
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Att: Avdeling for personalstøtte 

Saksnr.: 2014/11710 

We are writing in reply to your request to cornment on the initiative by UiO leadership to 
create a research ombudsman position and to the description of this position profile. The 

notice for cornments has been very shoti and we hope you will take this reaction into account. 

We salute this initiative, as we believe that the university employees and the work 
environment at UiO in general, will benefit from the presence and involvement of a person in 
this position. Furthermore, we consider that the group we represent, and PhD students 

especially, can find an outlet and can search for solutions for problems they might encounter 
and would require a sensible approach. 

In reply to your request, we have two main points of concern. 

First of all, we are wondering whether it is recornmended that the ombudsman is a UiO 
employee. While not in doubt that any UiO employee would fulfil this role and act in 
accordance to all ethical consideration, we believe that a person that has no affiliation with 
UiO may be more indicated for engaging with potentially sensitive topics and situations. 

Our second and main concern is related to the extent to which the ombudsman can actually 
act upon situations that require it. We find the position profile description a little limiting. 

According to the description, the ombudsman is expected to monitor situations and possible 
cases in need of support, at most, document these. But s/he appears to have no space and 
support for acting upon potential problematic situations. While we do not believe that an 
ombudsman appointment should entail decisional power, we think that limiting it to such 
extent that s/he is not even in the position to call for meetings when deemed necessary is a 
constraint. If this is a misunderstanding it should be clarified better in the text. 

Best regards 

The UiODoc board 
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Fra: Berit Hernes Bakke[b.h.bakke@admin.uio.no] 
Sendt: 11.04.2016 11:08:00 
Til: dekaner@uio. no; fakul tetsdirektorer@uio. no [dekaner@uio. no; fakul tetsdirektorer@uio. no] 
Kopi: Irene Sandlie [irene. sandlie@admin. uio. no]; 
Tittel: Vitenskapsombud - mandat 

Hei 

8. desember 2015 vedta}: Universitetsstyret å opprette vitenskapsombud ved UiO, se vedlagte styresak 

http: l h·MW. uio. no/ om/organisasjon/ styret/moter/2015/8/v-sak-5-vi tenskapsombud.pdf 

V.Prl~_pA Jl 
lTage-10&' l 

På vegne av personaldirektør Irene Sandlie sendes forslag til mandat for vitenskapsombudet på høring til fakultetene, se vedlegg. 

Vennlig hilsen 
Berit Hernes Bakke 

Berit Hernes Bakke 
Advokat-seniorrådgiver 
Avdeling for personalstøtte 
Universitetet i Oslo 
P.B. 1071 Blindern, 0316 Oslo 
Tel +47 22 85 Bl 37 Mob +47 975 32 377 

Denne e-post er kun beregnet for den person den er rettet til. 
I tilfelle feiloverføring/feilsending bes De vennligst tilintetgjøre e-posten og eventuelle vedlegg, og kontakte avsender pr. e-post el 

This e-mail is intended for the above addressees only. In case of incorrect transmission, please destroy the e-mail and any documents r• 

https://eph-uio.uhad.no/ephorte/ API/GETDOC/Default.aspx?DL _DOKID _DB= 12956... 21.04.2016 
V-sak 5 - side 21 av 43



UiO : Universitetet i Oslo Notat 

Til Dekaner og fakultetsdirektører 
Fra Avdeling for personalstøtte 

Dato: 11.4.2016 

Forslag til mandat- vitenskapsombud 

Høsten 2014 mottok styret ved Universitetet i Oslo (UiO) forslag fra styremedlem professor 
Kristian Gundersen om å opprette et vitenskapsombud. Forslaget ble lagt frem for 
Universitetsstyret i møte 21. oktober 2014. Styret fattet vedtak hvor blant annet Avdeling for 
personalstøtte ble bedt om å utarbeide en analyse over områder som ikke er godt nok dekket med 
dagens ordninger. 

Avdeling for personalstøtte utarbeidet en analyse i henhold til vedtaket og la denne frem for styret i 
møte 8. desember 2015. Styret vedtok på bakgrunn av anbefalingene fra Avdeling for 
personalstøtte å opprette et vitenskapsombud ved UiO. Styret ba i den forbindelse 
universitetsdirektøren utarbeide et mandat for ordningen som legges frem for styret. 

Avdeling for personalstøtte har laget forslag til mandat, se vedlegg. Avdeling for personalstøtte har 
foreslått at vitenskapsombudet tilsettes i åremålsstilling uten adgang til gjenoppnevning. Dette 
krever imidlertid godkjenning fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Avdeling for 
personalstøtte har sendt søknad om dette og avventer departementets tilbakemelding. 

Avdeling for personalstøtte ønsker å høre om fakultetene har innspill til mandatet. Frist for å gi 
tilbakemelding settes til18.4.2016. 

Vedlegg til saken: 

Vedlegg Forslag til mandat 
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UiO : Universitetet i Oslo 

Saksnr.: 2014/11710 

Dato: 7.4.2016 

Saksbehandler: Berit Hernes Bakke 

MANDAT FOR VITENSKAPSOMBUD -UNIVERSITETET l OSLO 

l. FORMÅL 

Hovedformålet med å opprette et vitenskapsombud er at de vitenskapelig ansatte skal ha en erfaren og 

kompetent faglig person som de kan drøfte mulige forskningsetiske problemstillinger med. 

Vitenskapsombudet skal være et lavterskeltilbud, et tilbud som er lett tilgjengelig og hvor den ansatte kan 

ta kontakt for en uforpliktende samtale. 

Vitenskapsombudets oppgave er å bistå den ansatte i vanskelige saker knyttet til forskningsetikk. 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, ta saker opp av eget tiltak. 

2. VIRKEOMRÅDE 

Vitenskapsombudet er et tilbud forbeholdt de vitenskapelige ansatte ved UiO. 

Vitenskapsombudet skal være uavhengig og kan derfor ikke være en del av ledelseslinjen ved fakultetene 

eller ved universitetet for øvrig. Vitenskapsombudet kan heller ikke ha andre bindinger til ledelsen som 

svekker dens uavhengighet. Vitenskapsombudet kan ikke instrueres i saker. 

3. VITENSKAPSOMBUDETS ROLLE 

a) Vitenskapsombudets kompetanse 

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

Ombudet skal ha kompetanse innen ledelse, forskningsetikk samt lover og regler som regulerer forskning. 

Vitenskapsombudet må inneha en fast vitenskapelig stilling ved UiO. 

b) Vitenskapsombudets oppgaver 

Vitenskapsombudets oppgave er å være en samtalepartner for vitenskapelig ansatte som har behov for å 

drøfte forskningsetiske problemstillinger. Med vitenskapelig ansatte menes i denne sammenheng 

professorer, førsteamanuenser, lektorer, forskere, Ph O-kandidater og postdoc. 

Avdeling for personalstøtte 
Postadresse: Postboks 1071 Blindern, 0316 
Oslo 
Besøksadresse: Problemveien 7, Lucy 
Smiths hus, 0316 Oslo 

Telefon: 22 85 50 50 (sentralbord) 
e-post: postmottak@admin.uio.no 

V-sak 5 - side 23 av 43



UiO: 2 

Vitenskapsombudet skal lytte til den som tar kontakt og bruke sin kompetanse og erfaring til å gi råd til den 

ansatte. Det vil da være opp til den ansatte å avgjøre om dette er en sak som skal bringes videre eller ikke. 

Vitenskapsombudet kan bistå den ansatte med rådgivning med hensyn til om saken bør bringes videre eller 

ikke. l den forbindelse kan vitenskapsombudet bistå den ansatte med å finne riktig instans for dette. 

Dersom saken bringes inn til arbeidsgiver som klage eller varsling, vil vitenskapsombudets rolle være å bistå 

den ansatte i spørsmål knyttet til forskningsetikk. 

Dersom saken får konsekvenser og/eller betydning ut over forskningsetiske spørsmål, kan den ansatte 

kontakte tjenestemannsorganisasjonene for bistand. 

l saker som omhandler forskningsetiske spørsmål, men som påvirker arbeidsmiljøet i negativ forstand og i 

strid med arbeidsmiljølovens bestemmelser, bør vitenskapsombudet kontakte arbeidsgiver som igjen 

sørger for at hovedverneombudet blir orientert om saken. 

Vitenskapsombudet har ikke en granskingsrolle, det vil si at vitenskapsombudet ikke kan innkalle impliserte 

parter i en sak til et møte. Vitenskapsombudet kan heller ikke gjennomføre undersøkelser som kan 

innebære brudd på personopplysningsloven§ 20 og kontradiksjonsprinsippet. Dette ligger utenfor 

vitenskapsombudets mandat. 

Vitenskapsombudets rolle er å være en viktig støttespiller for vitenskapelig ansatte i saker om 

forskningsetikk. Vitenskapsombudet kan i den forbindelse delta i møter med arbeidsgiver og 

Forskningsetisk utvalg ved UiO. 

UiO forvalter og håndhever de arbeidsrettslige plikter og rettigheter som gjennom lov og u lovfestet rett er 

lagt til arbeidsgiver. Lederne ved UiO er arbeidsgivers representanter, og står ansvarlig overfor 

arbeidstakerne når det gjelder lover og annet regelverk. Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS) er et 

lederansvar på lik linje med økonomi-, kvalitets-, personal- og driftsansvar, og faller innenfor arbeidsgivers 

styringsrett. Forebygging og løsning av konflikter er også noe leder har ansvar for samt plikt til å håndtere. 

Det er viktig at vitenskapsombudet er innforstått med at ens rolle ikke ligger i linjen som en del av 

arbeidsgivers beslutningsmyndighet, men som en ressurs for vitenskapelige ansatte i kraft av å være 

rådgiver i saker om forskningsetikk. 

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. Vitenskapsombudets rolle er utelukkende å være 

en rådgiver for vitenskapelig ansatte i saker knyttet til forskningsetiske spørsmål. 

c) Organisering av vitenskapsombud 

Vitenskapsombudet vil bli ansatt på åremål i en stillingsprosent som fakultetet avgjør opptil 40 %. 

Åremålsperioden er på fem år uten adgang til gjenoppnevning. Det er fakultetene som sørger for at det 
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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. 

4. TAUSHETSPLIKT 

Vitenskapsombudet har taushetsplikt i henhold til forvaltningslovens§ 13. Vitenskapsombudet skal 

undertegne en særskilt taushetserklæring. 

5. ÅRSRAPPORT 

Vitenskapsombudet skal avgi årsrapport til fakultetsledelsen og orientere universitetsdirektør om alvorlige 

saker. 

3 
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UiO : Det juridiske fakultet 
Universitetet i Oslo 

Til: 
Avdeling for 
personalstøtte 

Dato: 20.04.2016 

Saksnr .. :2014/11710 

Innspill til Mandat for vitenskapsombud ved UiO 

Notat 

Det juridiske fakultet takker for muligheten til å komme med innspill til dette mandatet, og vil her 
komme med noen endringsforslag både til innhold og språk. 

Vi synes mandatet, slik det foreligger, er noe uklart og at det kan være vanskelig å tolke hvilken 
rolle og hvilken myndighet ombudet faktisk skal ha. Spesielt bør en arbeide videre med 
retningslinjer for hvordan ombudet skal håndtere saker der ombudet blir rådspurt av parter som er 
i konflikt med hverandre. Mandatet bør også tydeliggjøre skillet mellom vitenskapsombud og 
verneombud i de tilfeller der verneombud også er en vitenskapelig ansatt. 

Vi har valgt å gjengi hele mandatet, med endringsforslag innarbeidet og med våre kommentarer i 
kursiv. 

l. FORMÅL 

Vi foreslår at beskrivelse av mulige arbeidsoppgaver flyttes til 3b, slik at beskrivelsen av formålet med 

ombudet blir mer rendyrket: 

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. 

Her må det kanskje tydeliggjøres på hvilken måte ombudet skal ta opp en sak på eget initiativ når det 

seinere i teksten står presisert at ombudet ikke kan kalle inn parter i en sak til møte på eget initiativ: 

Vitenskapsombudet vil hovedsakelig bli bragt inn i en sak av den ansatte, men kan også ta opp saker på 

eget initiativ. 

*Med vitenskapelig ansatte menes professorer, førsteamanuensiser, lektorer, forskere, PhD~kandidater og postdoc 

1. VIRKEOMRÅDE 

Administrasjonsseksjonen 
Kontoradr.: 

Telefon: 22 Ss so so 
Telefaks: 22 Ss 98 40 
postmottak@jus.uio.no 
www.jus.uio.no 
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UiO: 

Her foreslår vi en tydeliggjØring og forenkling av teksten: 

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

2. VITENSKAPSOMBUDETS ROLLE 

2 

Under Vitenskapsombudets rolle har vi valgt å skille ut ombudets begrensninger til et eget underpunkt c, slik 
at begrensningene tydeliggjøres bedre, i tillegg til at vi foreslår noen språklige endringer: 

a) Vitenskapsombudets /kompetanse'[ f_9~'!1~1La ________________________________ --{ Comment [reviewl]: Feil ord. 

Vitenskapsombudet må inneha en fast vitenskapelig stilling ved UiO. Vitenskapsombudet skal ha god 

kunnskap om de fagområder som fakultetene forvalter. Ombudet skal ha ledelseserfaring og kjennskap til 

forskningsetikk og de lover og regler som regulerer forskningen (forskningsrett). 

b) Vitenskapsombudets oppgaver 

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

forskningsetiske problemstillinger. Ombudet kan ikke avgjøre om en sak skal bringes videre, men kan gi råd 

om videre saksbehandling og til hvilken instans. 

Følgende oppgave må presiseres bedre. Det vil være vanskelig å håndtere en slik varsling dersom det er flere 
ansatte, og motstridende parter, som er involvert i saken. Det må lages gode retningslinjer for hvordan et 
vitenskapsombud skal agere i slike saker: 

Dersom saken bringes inn til arbeidsgiver som klage eller varsling, vil vitenskapsombudets rolle være å bistå 

den ansatte i spørsmål knyttet til forskningsetikk. 

Vitenskapsombudet kan delta i møter med arbeidsgiver og Forskningsetisk utvalg ved UiO. 

c) Vitenskapsombudets begrensninger 

Dersom saken får konsekvenser og/eller betydning ut over forskningsetiske spørsmål, skal ombudet 

henvise den ansatte til tjenestemannsorganisasjonene. 

l saker som omhandler forskningsetiske spørsmål som ombudet mener er i strid med arbeidsmiljølovens 

bestemmelser skal ombudet kontakte arbeidsgiver. 

Vitenskapsombudet kan ikke innkalle parter i en sak til et møte. Vitenskapsombudet kan ikke gjennomføre 

undersøkelser som kan innebære brudd på personopplysningsloven § 20 eller kontradiksjonsprinsippet. 
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UiO: 3 

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. 

UiO forvalter og håndhever de arbeidsrettslige plikter og rettigheter som gjennom lov og u lovfestet rett er 

lagt til arbeidsgiver. Lederne ved UiO er arbeidsgivers representanter, og står ansvarlig overfor 

arbeidstakerne når det gjelder lover og annet regelverk. Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS) er et 

lederansvar på lik linje med økonomi-, kvalitets-, personal- og driftsansvar, og faller innenfor arbeidsgivers 

styringsrett. Forebygging og løsning av konflikter er noe leder har ansvar for å håndtere. Det er viktig at 

vitenskapsombudet er innforstått med at ombudets rolle ikke ligger i styringslinjen men at ombudet skal 

være en ressurs/rådgiver for de vitenskapelige ansatte i saker om forskningsetikk. 

d) Organisering av vitenskapsombud 

Vitenskapsombudet velges blant de fast vitenskapelig ansatte og vil bli engasjert i ombudsfunksjonen på 

åremål i fem år uten adgang til gjenoppnevning, i en stillingsprosent som fakultetet avgjør opptil 40 %. 

Fakultetene har ansvar for å etablere vitenskapsombud og legge forholdene til å rette for at vervet kan 

utføres i henhold til mandatet. 

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

3. TAUSHETSPLIKT 

Vitenskapsombudet har taushetsplikt i henhold til forvaltningslovens § 13. Vitenskapsombudet skal 

undertegne en særskilt taushetserklæring. 

4. ÅRSRAPPORT 

Vi foreslår her at årsrapporten som utarbeides sendes både fakultetsledelse og universitetsdirektør. 
((Alvorlige saker» mener vi er et alt for upresist begrep som vil håndteres svært ulikt fra fakultet til fakultet: 

Vitenskapsombudet skal avgi årsrapport til fakultetsledelsen og universitetsdirektør. 

Med hilsen 
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UiO: 

Dag Michalsen 
dekan 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert. 

Saksbehandler: 
Oddrun Rangsæter 
+4722859327, oddrzm.rangsater@jus.uio.no 

4 

V-sak 5 - side 29 av 43



Berit Hernes Bakke 

From: 
Sent: 
To: 

Fridtof Mehlum 
18. april 2016 09:24 
Berit Hernes Bakke 

C c: 
Subject: 

Tone Undheim; Fridtjof Mehlum 
RE: Vitenskapsombud - mandat 

Hei. 
Naturhistorisk museum har ingen spesielle merknader til forslag til mandat. 
Vi synes at UiO har gjort et grundig forarbeid i denne saken og støtter tiltaket. 

For NHM, 
Fridtjof Mehlum, nestleder 

>-----Original Message-----
>From: Berit Hernes Bakke [mailto:b.h.bakke@admin.uio.no] 
>Sent: Monday, April11, 2016 11:09 AM 
>To: dekaner@uio.no; fakultetsdirektorer@uio.no 
>Cc: Irene Sandlie 
>Subject: [fakultetsdirektorer] Vitenskapsombud- mandat 

> 
>Hei 

> 
>8. desember 2015 vedtok Universitetsstyret å opprette vitenskapsombud 
>ved UiO, se vedlagte styresak 

> 
>http://www.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2015/8/v-sak-5-
>vitenskapsombud.pdf 

> 
>På vegne av personaldirektør Irene Sandlie sendes forslag til mandat 
>for vitenskapsombudet på høring til fakultetene, se vedlegg. 

> 
>Vennlig hilsen 
>Berit Hernes Bakke 

> 
>--------------------------------------------

>Berit Hernes Bakke 
>Advokat -seniorrådgiver 
>Avdeling for personalstøtte 
>Universitetet i Oslo 
>P.B. 1071 Blindern, 0316 Oslo 
>Tel +47 22 85 8137 Mob +47 975 32 377 
> 
> 
>-----------------------------------------------------------------------

>---- Denne e-post er kun beregnet for den person den er rettet til. 
>l tilfelle feiloverføring/feilsending bes De vennligst tilintetgjøre 
>e-posten og eventuelle vedlegg, og kontakte avsender pr. e-post eller ringe 22 85 81 37. 
>Enhver bruk av informasjonen i sendingen er i et slikt tilfelle ulovlig. 

> 
> This e-m a il is intended for the above addressees on ly. In case of 
>incorrect transmission, please destroy the e-mail and a ny documents 
>received and contact the person who has sent it by e-mail or phone 

l 
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>num ber (+47} 22 85 81 37. lf you are not the right recipient, you have 
>received this e-mail by error and any use ofthe e-mail and its content is strictly prohibited. 
> 
> 
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Berit Hernes Bakke 

From: 
Sent: 
To: 
C c: 

Mona Bratlie 
19. april 2016 15:37 
Berit Hernes Bakke 
Jarle Nygard 

Subject: RE: Vitenskapsombud - mandat 

Follow Up Flag: 
Flag Status: 

Hei, 

Follow up 
Flagged 

Vi har ingen merknader til denne saken, og kommer til å innlede et samarbeid med Det medisinske fakultet om felles 
ombud. 

Med vennlig hilsen 
Mona Bratlie 

>-----Original Message-----
>From: Berit Hernes Bakke [mailto:b.h.bakke@admin.uio.no] 
>Sent: Monday, April11, 2016 11:09 AM 
>To: dekaner@uio.no; fakultetsdirektorer@uio.no 
>Cc: Irene Sandlie 
>Subject: [fakultetsdirektorer] Vitenskapsombud- mandat 

> 
>Hei 

> 
>8. desember 2015 vedtok Universitetsstyret å opprette vitenskapsombud 
>ved UiO, se vedlagte styresak 

> 
>http://www.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2015/8/v-sak-5-
>vitenskapsombud.pdf 

> 
>På vegne av personaldirektør Irene Sand Iie sendes forslag til mandat 
>for vitenskapsombudet på høring til fakultetene, se vedlegg. 

> 
>Vennlig hilsen 
>Berit Hernes Bakke 

> 
>--------------------------------------------

>Berit Hernes Bakke 
>Advokat-seniorrådgiver 
>Avdeling for personalstøtte 
>Universitetet i Oslo 
>P.B. 1071 Blindern, 0316 Oslo 
>Tel +47 22 85 8137 Mob +47 975 32 377 
> 
> 
>-----------------------------------------------------------------------

>---- Denne e-post er kun beregnet for den person den er rettet til. 
>l tilfelle feiloverføring/feilsending bes De vennligst tilintetgjøre 
>e-posten og eventuelle vedlegg, og kontakte avsender pr. e-post eller ringe 22 85 81 37. 
>Enhver bruk av informasjonen i sendingen er i et slikt tilfelle ulovlig. 
> 
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> This e-m a il is intended for the above addressees on ly. In case of 
>incorrect transmission, please destroy the e-mail and a ny documents 
>received and contact the person who has sent it by e-mail or phone 
>num ber {+47) 22 85 8137. lfyou are not the right recipient, you have 
>received this e-m a il by error and a ny u se of the e-m a il and its content is strictly prohibited. 

> 
> 
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UiO : Det odontologiske fakultet 
Universitetet i Oslo 

Til: 
AP Avdeling for personalstøtte 

Dato: 

Saksnr .. : 
15.04.2016 

2014/11710 LEIFEJ 

Mandat for vitenskapsombud ved UiO 

Notat 

Det odontologiske fakultet støtter forslaget til mandatet for vitenskapsombudet, men med innspill 
om at stillingen gjøres til en åremålsperiode med adgang til en gangs gjenoppnevning 

Utfordringen er å forene behovet for kontinuitet i stillingen med ønsket om omstilling og fornyelse. 
Det odontologiske fakultet mener at det er viktigere med stabilitet i en slik viktig funksjon. 

Et nyutnevnt vitenskapsombud har behov for tid til å sette seg inn i, og sette sitt preg på ombudets 
arbeid. Åremålsperioden bør dessuten være av en viss lengde for at vedkommende skal ha mulighet 
til å opparbeide seg kontakter og erfaring som er viktig for oppgaven 

OD foreslår derfor at vitenskapsombudet oppnevnes på åremål med en funksjonstid på inntil fem 
år, med adgang til en gangs gjenoppnevning. 

Med hilsen 

Pål Barkvoll 
dekan 

Leif Erling Jensen 
Ass fakultetsdirektør 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert. 

Saksbehandler: 
Leif Erling Jensen 
+4722852230, l.ejensen@odont.uio.no 

Det odontologiske fakultet 
Kontoradr.: Geitmyrsveien 69/71, 0455 Oslo 

Telefon: 22 85 20 oo 
Telefaks: 22 85 23 32 
postmottak@odont. uio.no 
www.odont.uio.no 
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UiO: Det medisinske fakultet 
Universitetet i Oslo 

Til: Avdeling for personalstøtte 

Dato: 18-4.2016 

Saksnr .. : 14/11710 

Vedrørende mandat for vitenskapsornbud 

Notat 

Det medisinske fakultet støtter oppretting av vitenskapsombud ved UiO, og har følgende innspill til 
forslag til mandat: 

Det framgår av forslaget at vitenskapsombudet ild<.e skal kunne innkalle impliserte parter i en sak 
til møte. Dette mener vi er lite hensiktsmessig, og i strid med kontradiksjonsprinsippet. 

Som kjent har vårt fakultet hatt en ordning med et felles forskningsombud med Oslo 
universitetssykehus (OUS) og Akershus universitetssykehus (Ahus) siden 2008. Det er vanlig 
arbeidsform for ombudet at begge parter inviteres til et felles møte, etter at det først har vært 
avholdt separate møter med partene. Denne arbeidsformen har bidratt til at mer enn 8o % av 
konfliktene er blitt løst på en måte alle parter har akseptert. Vi viser for øvrig til vedlagt mandat for 
vårt forskningsombud. Det medisinske fakultet vil videreføre gjeldende ordning med 
forskningsombud i samarbeid med OUS og Ahus, da det har vært en svært vellykket ordning ved 
fakultetet. 

Med vennlig hilsen 

Frode Vartdal 
dekan 

Vedlegg: 

Unn-Hilde Grasmo-Wendler 
fakultetsdirektør 

Mandat for forskningsombud ved Det medisinske fakultet, UiO, Oslo universitetssykehus og 
Akershus universitetssykehus. 

Dokumentet er elektronisk produsert og godkjent ved UiO i tråd med UiOs reglement for elektronisk godkjenning. 

Fakultetsadministrasjonen 
Kontoradr.: Klaus Torgårdsvei 3 

Telefon: 22 84 53 o o 
Telefaks: 22 84 53 01 
postmottak@medisin. uio.no 
www.med. uio.no 
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Mandat for forskningsombud 

Formål: 
Forskningsombudet skal være kontaktperson for forskere som ønsker å ta opp etiske problemstillinger i 
saker som berører redelighet i forskning. 

Rollen som forskningsombud har som formål å bidra til at håndtering av spørsmål om uredelighet blir 
ivaretatt på en betryggende måte, i samsvar med de føringer som ligger til grunn for § 5 i lov om etikk og 
redelighet i forskning. 

Ombudsordningen er ment både å forebygge konfliktsituasjoner, samt ivareta den enkelte forskers 
interesser på en adekvat og fortrolig måte. 

Tilbudet omfatter forskere ved følgende institusjoner: 
• Oslo universitetssykehus HF 
• Akershus universitetssykehus HF 
• Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo 

Ombudet er ikke en del av institusjonenes ledelsesorganisering. Ombudet erstatter ikke den enkelte 
institusjonens ansvar for forskningsetiske spørsmål i forbindelse med planlegging, gjennomføring og 
avslutning av et konkret forskningsprosjekt. 

Virkemåte og hovedoppgaver for forskningsombudet: 
Forskningsombudet kan kontaktes for en fortrolig diskusjon om ulike forskningsetiske problemstillinger i 
saker som berører redelighet i forskning. Forskningsombudet skal bistå med råd og/eller veileding til 
forskere og andre som i sitt arbeid får kjennskap til konkrete forhold der det kan reises spørsmål om 
redelighet i forskning. Forsker skal alltid vurdere først om problemstillingen er mulig å ta opp i sitt eget 
miljø eller med egen leder før man kontakter ombudet. 

Dersom forholdene tilsier det og der det er enighet mellom partene, har forskningsombudet anledning til å 
avslutte saken på vegne av de(n) involverte. Dersom saken er av en slik karakter at det anses nødvendig å 
bringe den inn for behandling hos ansvarlig institusjon, skal forskningsombudet kontakte institusjonen for 
videre oppfølgning. Forskningsombudet plikter i slike tilfelle å gi en skriftlig vurdering av saken. 

Forskningsombudet rapporter årlig til de enkelte institusjoner. 

Presisering av jUnksjonen 
Forskningsombudsordningen omfatter både alvorlige tilfeller av uredelighet i form av 
forfalskning, fabrikkering, plagiering, så vel som mindre alvorlige tilfeller så som uberettiget 
forfatterskap, publiseringsbias og andre former for brudd på fullstendighetsprinsippet. 

Forskningsombudet skal være et kontaktpunkt for ansatte og andre som utfører forskning hos 
oppdragsgiverne, i saker som berører mistanke om konkrete brudd på anerkjente vitenskapelige 
normer i forbindelse med planlegging, gjennomføring og avslutning av et forskningsprosjekt. 

Forskningsombudet skal blant annet: 
• VnrnF:I'ft lmnkretF: hF:nvF:noF:l.'IF:r 'lnm hF:rlill'ftr mi'ltankF: nm tilfeller av Hreclf\lighet i 

forskning. 
• Bistå med råd og/eller veiledning til forskere og andre som i sitt arbeid får kjennskap til 
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' 
konkrete forhold der det kan reises spørsmål om uredelighet i forskning. 

• Behandle og avslutte saker som ikke gir grunnlag for nærmere oppfølgning internt hos 
oppdragsgiverne. Avslutning av en sak, forutsetter imidlertid at partene er enige og/eller 
at mistanken åpenbart er grunnløs. 

• Kontakte aktuelle( e) oppdragsgiver( e) i saker som etter sin karakter gir grunnlag for 
videre oppfølgning internt hos oppdragsgiver. I så fa11 skal forskningsombudet utarbeide 
en skriftlig vurdering av saken. 

• Utarbeide årlige statusrapporter til hver av oppdragsgiverne. Disse rapportene skal blant 
annet inneholde antall mottatte henvendelser fra den aktuelle oppdragsgiver, 
sakstype/alvorlighetsgrad og forskningsombudets egne vurderinger og anbefalinger om 
forebyggende tiltak. 

Forskningsombudsordningen omfatter ikke: 
• Henvendelser som berører generelle forskningsetiske problemstillinger i forbindelse 

med planlegging, gjennomføring og avslutning av et konkret forskningsprosjekt. I slike 
tilfeller skal forskningsombudet henvise vedkommende videre til oppdragsgiver eller til 
Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK). 

• Behandling av saker der det ikke foreligger konkret mistanke om brudd på anerkjente 
vitenskapelige normer. 

• Behandling av spørsmål om faglig uenighet, når det ikke samtidig foreligger mistanke 
om konkrete brudd på anerkjente vitenskapelige prinsipper. 

• Veiledning og råd til stipendiater i saker som berører manglende eller mangelfull 
veiledning. 

• Saksbehandling ved eventuell oversendelse av sak til Nasjonalt utvalg for granskning av 
uredelighet. Sistnevnte påligger oppdragsgiverne å vurdere samt legge til rette for. 

Konfidensialitet: 
Kontakt mellom forskningsombudet og aktuelle forsker( e) skal være konfidensiell, for så vidt annet ikke 
er særskilt avtalt. 

Krav til forskningsombudsrollen: 
Vedkommende som innehar rollen som forskningsombud skal ikke i denne 
rollen være underlagt de tilknyttede institusjoners instruksjonsmyndighet. Dersom forskningsombudet 
eller berørte parter er i tvil om ombudets habilitet etableres et setteombud. 

Ombudet skal ha god kunnskap om medisinsk og helsefaglig forskning, ledelse, forskningsetikk samt 
lover og regler som regulerer forskning. 

Virketid: 
Forskningsombudets virketid er ett år, med mulighet for forlengelse. Når særlige forhold foreligger kan 
ombudet tre tilbake før virketiden er ute. Ombudet kan avsettes av institusjonene før virketiden er utløpt. 

Avtale: 
Det utarbeides en egen avtale mellom forskningsombudet og de tilknyttede institusjonene. Avtalen skal 
blant annet inneholde opplysninger om saksbehandling og kommunikasjon mellom den enkelte institusjon 
og forskningsombudet, herunder honorering, årlig rapportering og bestemmelser om konfidensialitet og 
taushetsplikt. 
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UiO : Det utdanningsvitenskapelige fakultet 
Universitetet i Oslo 

Til: 
AP Avdeling for personalstøtte 

Dato: 18.04.2016 

Saksnr .. : 2014/11710 STVAMH1 

Mandat for vitenskapsombud ved UiO. 

Notat 

Det utdanningsvitenskapelige fakultet har drøftet utkastet til mandat i sitt ledermøte. På grunn av 
kort tidsfrist har vi ikke hatt anledning til en mer omfattende høring. 

Fakultetet ser det som viktig at alle vitenskapelig ansatte har tilgang til god ekspertise og 
rådgivning i forbindelse med forskningsetiske problemstillinger. Fakultetet er derfor positiv til å 
sikre et lavterskeltilbud på fakultetsnivå som er lett tilgjengelig og hvor den ansatte kan ta kontakt 
for en uforpliktende samtale. Fakultetsledelsen er imidlertid spørrende til om det er behov for 
etableringen av et vitenskapsombud på fakultetsnivå for å sikre dette. Dette har vi også tidligere 
påpekt (Oppsummering dekanmøte 28j1015, datert 6j11-2015). 

Fakultetet oppfatter utkastet til mandat som uklart. På den ene siden defineres rollen som en 
samtalepartner med ekspertise på området, på den andre siden beskrives ombudet som en 
støttespiller for den enkelte ansatte i klage- og konfliktsaker. Dette gjør at ombudets grenseflate til 
andre organer og formelle prosesser er utydelige. 

Forskningsetiske konflikter knyttet til for eksempel sampublisering og bruk av felles data vil i de 
fleste tilfellene være konflikter mellom to eller flere ansatte ved fakultetet og behandling av slike 
saker er i dag ivaretatt av UiOs forskningsetiske utvalg. 

Med hilsen 

Berit Karseth 
dekan 

Anita Marie Hansen 
seniorrådgiver 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert. 

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Telefon: 22 85 82 76 
Kontoradr.: Sem Sælands vei 7 Helga Engs Telefaks: 22 85 82 41 
hus, 3· etasje postmottak@uv.uio.no 

www.uv.uio.no 
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UiO: 2 

Saksbehandler: 
Anita Marie Hansen 
+4722858098, a.m.hansen@uv.uio.no 
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UiO : Det humanistiske fakultet 
Universitetet i Oslo 

Til: 
AP Avdeling for personalstøtte 

Dato: 14.04.2016 

Saksnr .. : 2014/11710 RASMUSGA 

HF- Svar på høring om mandat for vitenskapsombud 

Notat 

Det humanistiske fakultet mottok 11. april et notat fra Avdeling for personalstøtte, der vi bes om å komme 

med innspill til et utarbeidet mandat for vitenskapsombud ved UiO. Det er gitt kun en ukes frist på 

høringssvaret og vi har derfor ikke hatt anledning til å gjennomføre en intern høringsrunde ved fakultetet. 

Fagmiljøene ved HF har ikke gitt innspill til mandatet. 

Fakultetets hovedinnvending mot mandatet er at det er høyst uklart hva dette ombudet faktisk skal gjøre. l 

mandatet står det at vitenskapsombudet skal være en rådgiver i «forskningsetiske problemstillinger». Slik vi 

forstår det omfatter forskningsetiske problemstillinger bl.a. god forskningsskikk, vitenskapelig redelighet, 

personvern og forskningsmiljø. Forskningsetikk er et omfattende sakskompleks som berører alle sider av 

forskningen. 

Mandatet åpner for rådgivning i forskningsetiske problemstillinger generelt, men forsøket på å beskrive 

ombudets oppgaver gir inntrykk av at det er en langt snevrere type saker ombudet er tenkt å jobbe med. 

Oppgavene virker å være knyttet til klage- og konfliktsaker, men dette er uklart beskrevet. Ombudets roller 

og grensene til andre organer og formelle prosesser er utydelige. 

Ved UiO finnes det ett studentombud for alle studentene. Vi stiller oss spørrende til om det er riktig og 

hensiktsmessig dimensjonering å opprette flere vitenskapsombud og om dette er en fornuftig prioritering 

av UiOs ressurser. Dels fordi avgrensning og arbeidsomfang fremstår som uklart, dels fordi de ansattes 

behov også blir ivaretatt av verneombud, fagforeninger, UiOs forskningsetiske komite, 

saksbehandlingsregler (bl.a. UiOs Regler for behandling av enkeltsaker knyttet til vitenskapelig uredelighet} 

og ledere på alle nivåer. 

De nasjonale forskningsetiske komiteene (https://www.etikkom.no/} har allerede rådgivningstjenester 

knyttet til alle typer forskningsetiske problemstillinger og åpent for alle forskere. «De nasjonale 

forskningsetiske komiteene er frittstående organer for forskningsetiske spørsmål og gransking av 

uredelighet i forskning på alle fagområder.» 

UiO har etter hvert fått mange varslingslinjer, «si-fra systemet», en linje for å varsle mobbing, trakassering 

og konflikter, en annen for å varsle trusler og vold, en linje for å varsle forskningsfusk, og UiO arbeider nå 

også med implementeringen av et elektronisk varslingssystem for HMS-avvik. Mandatet til et eventuelt 
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vitenskapsombud må forholde seg til disse linjene, slik at det ikke oppstår usikkerhet om hvordan saker skal 

håndteres. 

Det fremstår videre som veldig usikkert hvor stort behovet vil være for et eget vitenskapsombud. l analysen 

fra Avdeling for personalstøtte pekes det på at de har hørt om få saker fra humsam-området og at det ikke 

er indikasjoner på at det er mange saker fra disse fagmiljøene. Oversikten over saker tyder på at 

hovedtyngden er knyttet til konflikter mellom stipendiater og veiledere om medforfatterskap på MedNat

området. l analysen vises det også til fakultetenes tidligere innspill til forslaget. Oppsummeringen her gir i 

liten grad støtte til en generell ordning med vitenskapsombud ved alle fakultetene. 

Med hilsen 

Arne Bugge Amundsen 
Dekan 

Monica Bakken 
Fakultetsdirektør 

Dette dokumentet er godl<jent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert. 
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Dato: 18.04.2016 

Saksnr .. : 2014/11710 HANDBERG 

Svar fra TF på høring om mandat for vitenskapsombud 

Notat 

Ein syner til brev, dagsett 11.4.2016, med framlegg til mandat for vitskapsombod ved UiO til uttale. 
Det teologiske fakultet (TF) taldzar for høvet til å kame med synspunkt på framlegget. 

UiO gjer framlegg om eit vitskapsombod knytt til kvart einskild fakultet, der det er opp til fakultetet 
å avgjere korleis det skal organiserast. TF støttar dette ikkje minst ut frå at det er store skilnader 
mellom fakulteta, noko som føreset eit mangfald i måten å organisere seg på. TF støttar vidare 
framlegget om at ombodet ild<je skal vere sakshandsamar - og dermed understrekinga som 
mandatet gjer av kva vitskapsombodet ikkje skal gjere. 

TF vil peike på at framlegget til mandat ild<je er ldårt med omsyn til kva ombodet skal gjere dersom 
det er fleire involverte ved fakultetet i den same saka. Som kjend, inneber forskingsetiske saker ofte 
konfliktar mellom to eller fleire forskarar. Skal ombodet gje råd til motstridande partar i ei sak før 
ho eventuelt blir teken vidare? Vidare blir det i framlegget til mandat ild<je sagt noko om korleis 
vitskapsombodet skal dokumentere og rapportere verksemda si. Etter TFs oppfatning er slik 
dokumentasjon naudsynt. Utan innsyn i verksemda til ombodet vil det ikl<je vere mogleg for 
fakultetet å etterprøve rådgjevinga til ombodet, ikl<je minst i dei tilfella der ombodet gjev råd om 
ild<je å gå vidare med ei sak. 

Vi vil melde som ei utfordring for vårt fakultet at det er lagt opp til ein åremålsperiode på fem år 
utan høve til ny oppnemning. TF er eit lite fakultet, og ei slik avgrensing kan vere vanskeleg for oss. 

TF vil rå til at framlegget blir arbeidd meir med, og at ein kan få ein ny versjon attende til uttale. 

Med hilsen 

Hallgeir Elstad 
forskningsdekan 

Hege Handberg 
rådgiver 
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