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Redelighetsutvalgets årsmelding 2018 og justering av mandat 

Henvisning til bakgrunnsdokumenter 
• Retningslinjer for behandling av saker om mulige brudd på anerkjente 

forskningsetiske normer  
 

Saken gjelder: 
Redelighetsutvalget orienterer årlig universitetsstyret om arbeidet i utvalget.  
 
Redelighetsutvalget har et todelt mandat og skal:  

- Bidra til å forebygge uredelighet i forskningen for eksempel gjennom å arrangere 
foredrag, møter, seminarer og bidra med informasjon 

- Behandle saker som gjelder mistanke om brudd på anerkjente forskningsetiske 
normer 

I 2018 har utvalget arrangert seks frokostseminarer. Til hvert frokostmøte ble det invitert en 
foredragsholder som holdt et innlegg som dannet utgangspunkt for en påfølgende debatt. 
Antall påmeldte til frokostmøtene har variert mellom 20 og 45 deltakere. Noen av 
arrangementene har fått omtale i På Høyden og på nettsiden til De nasjonale 
forskningsetiske komiteene: etikkom.no 
 
I 2018 har det kommet inn to henvendelser som rutinemessig er oversendt det aktuelle 
fakultet for saksbehandling. I tillegg har et fakultet en sak til behandling hvor det har vært 
dialog mellom fakultetet og RU om saksbehandlingen. Alle sakene var fortsatt under 
behandling ved utgangen av 2018 og vil bli omtalt i årsmelding når de er avsluttet.  
 
Redelighetsutvalget ønsker at mandatet til utvalget skal justeres ved at det tas inn: «bidra til 
å fremme god forskningsskikk og forebygge uredelighet i forskningen.» og ber om at 
universitetsstyret vedtar denne reglementsendringen.  
 
Universitetsdirektørens kommentarer:  
Universitetet i Bergen har hatt et redelighetsutvalg siden 2001. I 2017 ble 
forskningsinstitusjonene pålagt å ha et slikt utvalg for å behandle saker om mulige brudd på 
anerkjente forskningsetiske normer. Utvalgets sammensetning og mandat ble justert i 2017 
for å tilfredsstille kravene i loven.  
 
Redelighetsutvalget ved Universitetet i Bergen har i tillegg til å behandle enkeltsaker, en 
viktig oppgave i å bidra med informasjon om forskningsetikk. Det legges fram forslag om at 
mandatets formulering skal endres fra at dette arbeidet kun skal beskrives som å «forebygge 
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uredelighet» til å i tillegg «fremme god forskningsskikk». Redelighetsutvalgets arbeid med å 
fremme god forskningsskikk er et bidrag til å ivareta ansvaret for at all forskning ved UiB 
skjer i henhold til anerkjente forskningsetiske normer.  
 
 

Forslag til vedtak: 
 

1. Universitetsstyret tar årsmeldingen for 2018 fra Redelighetsutvalget til orientering 
 

2. Retningslinjer for behandling av saker om mulige brudd på anerkjente 
forskningsetiske normer § 5 første ledd skal lyde: 
 
«Redelighetsutvalget har et todelt mandat og skal: 
- bidra til å fremme god forskningsskikk og forebygge uredelighet i forskningen for 
eksempel gjennom å arrangere foredrag, møter, seminarer og bidra med informasjon 
- behandle saker som gjelder mistanke om brudd på anerkjente forskningsetiske 
normer.»  
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Vedlegg:  
1. Årsmelding 2018, Redelighetsutvalget 
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