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Endring av mandat for Forskningsetisk utvalg/Redelighetsutvalget 
ved Universitetet i Oslo for å tilpasse dette til ny 
forskningsetikklov 

Stortinget vedtok en ny lov om organisering av forskningsetisk arbeid1 7. mars i år som trådte i 
kraft 1. mai d.å. I den forbindelse la universitetsdirektøren fram for universitetsstyret en 
orientering om hvordan forskningsetikkloven implementeres ved Universitetet i Oslo, jf. O-sak 
4/2017. I denne saken ble imidlertid ikke tilpasning av mandat for Universitetet i Oslos 
Forskningsetisk utvalg omtalt. 
 
Den nye forskningsetikkloven stiller krav om at forskningsinstitusjoner skal ha et 
redelighetsutvalg og gir redelighetsutvalget i oppgave å gi uttalelser i uredelighetssaker. 
Forskningsetisk utvalg er Universitetet i Oslos rådgivende organ innenfor forskningsetikk, og har i 
dag også som oppdrag å behandle og gi uttalelser i saker hvor det foreligger mistanke om 
vitenskapelig uredelighet. På bakgrunn av kravet i den nye forskningsetikkloven er det behov for å 
formalisere utvalgets rolle som Universitetet i Oslos redelighetsutvalg etter forskningsetikkloven § 
6 andre ledd, samt å justere mandatet slik at utvalgets oppdrag blir i tråd med 
forskningsetikkloven.  
 
Det innebærer at utvalgets hovedoppgave skal være å behandle og gi uttalelser i uredelighetssaker.   
Utvalget har en rådgivende funksjon for universitets ledelse, både i uredelighetssaker og i generelle 
spørsmål om forskningsetikk. 
 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Universitetsstyret vedtar forslag til endret mandat for Forskningsetisk utvalg/Redelighetsutvalget. 
 
 
 

                                                           
1 Lov 28. april 2017 nr. 23 om organisering av forskningsetisk arbeid (forskningsetikkloven) 
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Gunn-Elin Aa. Bjørneboe 
universitetsdirektør       

Hanna Ekeli 
avdelingsdirektør 
Avdeling for fagstøtte 

   
 
Vedlegg:  

1. Dagens mandat for Forskningsetisk utvalg 
2. Forslag til endret mandat for Forskningsetisk utvalg/Redelighetsutvalget i tråd med 

forskningsetikkloven 
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 Fastsatt av universitetsstyret 13. september 2005, og revidert 21. juni 2007.  
Mandat for Universitetet i Oslos forskningsetiske utvalg:  
1 Ansvars -og virksomhetsområde  
Det forskningsetiske utvalg er Universitetet i Oslos rådgivende organ for forskningsetikk. Utvalget 
skal arbeide for at forskningen ved universitetet foregår innenfor forskningsetiske rammer, og fremme 
bevissthet om forskningsetiske spørsmål.  
Utvalget skal behandle og gi uttalelse i forskningsetiske enkeltsaker som har sitt utspring i konflikter 
eller klager knyttet til brudd på vitenskapelig redelighet og god vitenskapelig praksis ved Universitetet 
i Oslo.  
Forskningsetiske enkeltsaker kan forelegges for utvalget av rektor selv eller av dekan, 
museumsdirektør eller senterleder med tilslutning fra rektor. Forskningsetiske enkeltsaker skal 
behandles i samsvar med saksbehandlingsregler fastsatt av rektor.  
.  
Utvalgets uttalelser skal være skriftlige og inneholde en begrunnet vurdering med konklusjon.  
2 Sammensetning og oppnevning  
Utvalget skal bestå av fem medlemmer, hvorav ett eksternt medlem, med personlige varamedlemmer. 
Ett av medlemmene skal være jurist, og minst ett av medlemmene skal ha etikkfaglig kompetanse. De 
UiO-interne medlemmene bør ha bred forskningsbakgrunn og erfaring fra sentrale UiO-interne eller 
andre forskningsrelevante styringsorganer.  
Utvalgets medlemmer og varamedlemmer oppnevnes av rektor for tre år av gangen, med adgang til 
gjenoppnevning.  
3 Rapportering og innsyn  
Utvalget skal avgi årlig rapport om sin virksomhet. Utvalgets virksomhet skal, innenfor rammen av de 
regler som sikrer personvern, være åpen for offentlig innsyn. 

V-sak 6 - side 3 av 4



 
Forslag til revidert mandat for Universitetet i Oslos forskningsetiske utvalg/redelighetsutvalg 
per 5. desember 2017:  
1 Ansvars -og virksomhetsområde  
Det forskningsetiske utvalg/redelighetsutvalget er Universitetet i Oslos redelighetsutvalg etter 
forskningsetikkloven § 6 andre ledd. Utvalget er også Universitetets rådgivende organ for 
forskningsetikk. Utvalget skal arbeide for at forskningen ved Uuniversitetet foregår innenfor 
forskningsetiske rammer, og fremme bevissthet om forskningsetiske spørsmål.  
Utvalget skal behandle og gi uttalelse i uredelighetssakerforskningsetiske enkeltsaker som har sitt 
utspring i konflikter eller klager knyttet til mulig brudd på anerkjente forskningsetiske 
normervitenskapelig redelighet og god vitenskapelig praksis ved Universitetet i Oslo.  
UredelighetssakerForskningsetiske enkeltsaker kan forelegges for utvalget av rektor selv eller av 
dekan, museumsdirektør eller senterleder med tilslutning fra rektor. Utvalget kan også selv beslutte å 
ta en uredelighetssak under behandling. UredelighetssakerForskningsetiske enkeltsaker skal behandles 
i samsvar med retningslinjer for behandling av saker om mulige brudd på anerkjente forskningsetiske 
normersaksbehandlingsregler fastsatt av rektor.  
.  
Utvalgets uttalelser skal være skriftlige og det skal tas stilling til om foreligger brudd på anerkjente 
forskningsetiske normer og  

a) om forskeren har opptrådt vitenskapelig uredelig eller ikke 
b) om det foreligger systemfeil ved institusjonen 
c) om det vitenskapelige arbeidet bør korrigeres eller trekkes tilbake.og inneholde en begrunnet 

vurdering med konklusjon.  
2 Sammensetning og oppnevning  
Utvalget skal bestå av fem medlemmer, hvorav ett eksternt medlem, med personlige varamedlemmer. 
Ett av medlemmene skal være jurist, og minst ett av medlemmene skal ha etikkfaglig kompetanse. De 
UiO-interne medlemmene bør ha bred forskningsbakgrunn og erfaring fra sentrale UiO-interne eller 
andre forskningsrelevante styringsorganer.  
Utvalget er beslutningsdyktige når minst to tredeler, dvs. fire, av utvalgets medlemmer er til stede. 
Utvalgets medlemmer og varamedlemmer oppnevnes av rektor for tre år av gangen, med adgang til 
gjenoppnevning.  
3 Rapportering og innsyn  
Utvalget skal avgi årlig rapport om sin virksomhet. Utvalgets virksomhet skal, innenfor rammen av de 
regler som sikrer personvern, være åpen for offentlig innsyn. 
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