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Oppnevning av medlemmer til UiBs skikkethetsnemnd og
redelighetsutvalg
Henvisning til bakgrunnsdokumenter
•
•
•
•

Lov om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) § 4-10
Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning
Lov om organisering av forskningsetisk arbeid (forskningsetikkloven) § 6
Retningslinjer for behandling av saker om mulig brudd på anerkjente forskningsetiske
normer

Saken gjelder:
I denne saken blir universitetsstyret bedt om å oppnevne medlemmer av nemnda som skal
foreta en særskilt skikkethetsvurdering av studenter i nærmere angitte utdanninger,
Skikkethetsnemnda og utvalget som behandler mulige brudd på anerkjente forskningsetiske
normer, Redelighetsutvalget.
Skikkethetsnemnd
Universitets- og høyskoleloven § 4-10 (3) forutsetter at institusjonen har en
skikkethetsnemnd som kan foreta en særskilt skikkethetsvurdering av studenter i nærmere
angitte utdanninger. Etter forskriften skal universitetsstyret selv oppnevne medlemmene for
tre år, likevel slik at studentene oppnevnes for ett år. Forskriften stiller videre spesifikke krav
til sammensetning av nemnda.
Tabellen viser hvilke krav dette er og forslag til sammensetning:
•

En faglig leder for avdeling eller fakultet
for lærerutdanningen eller helse- eller
sosialfagutdanningene, eller tilsvarende
funksjon

Yael Harlap, visedekan, Det psykologiske fakultet

•

En faglig studieleder for lærerutdanningen
eller helse- eller sosialfagutdanningene,
eller tilsvarende funksjon

Sivakami R. Haug, førsteamanuensis,
Det medisinske fakultet

•

To representanter fra praksisfeltet

Harald Bjørnøy, inspektør, Danielsen VGS

•

To studentrepresentanter

Andreas Vindenes
June Trengereid Gruer

•

Ekstern jurist

•

To faglærere

Annette Birkeland, De nasjonale forskningsetiske
komiteene
Arne Tjølsen, professor/institusjonsansvarlig,
Det medisinske fakultet
Sissel Undheim, førsteamanuensis,
Det humanistiske fakultet
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Det mangler fortsatt en representant fra praksisfeltet, fortrinnsvis med medisinsk eller
helsefaglig bakgrunn. Det foreslås derfor at universitetsstyret gir rektor fullmakt til å
oppnevne denne.
Redelighetsutvalget
Forskningsetikkloven § 6 bestemmer at institusjonen skal ha et redelighetsutvalg som kan
behandle saker om mulige brudd på anerkjente forskningsetiske normer. Etter UiB sine
retningslinjer for behandling av saker om mulige brudd på anerkjente forskningsetiske
normer § 6 er funksjonstiden for medlemmene i utvalget fire år. Retningslinjene fastslår
videre at utvalget består av prorektor som leder, i tillegg til fire medlemmer. Medlemmene
skal ha nødvendig kompetanse i forskning, forskningsetikk og jus. Ett medlem skal være
jurist og ett medlem skal være eksternt. Juristen og det eksterne medlemmet skal ha
personlige vararepresentanter. I tillegg oppnevnes én vararepresentant felles for de øvrige
tre medlemmene.
Det blir foreslått å oppnevne følgende medlemmer og varamedlemmer til utvalget:
•
•
•
•
•

Prorektor Pinar Heggenes, leder
Professor Nina Øyen, Det medisinske fakultet
Professor Lise Øvreås, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Førsteamanuensis Torger Kielland, Det juridiske fakultet
Seniorforsker Inge Amundsen, Christian Michelsens Institutt (CMI)

•
•

Professor Rasmus Slaattelid, det humanistiske fakultet, vara for interne medlemmer.
Førsteamanuensis Liliia Oprysk, det juridiske fakultet, vara for juristmedlemmet.

Det mangler fortsatt et varamedlem for det eksterne medlemmet. Det foreslås derfor at
universitetsstyret gir rektor fullmakt til å oppnevne denne.
Universitetsdirektørens kommentar:
Skikkethetsnemnda har en bred og representativ sammensetning, med fagpersoner fra de
ulike fag/studier som er underlagt skikkethetsvurdering. Redelighetsutvalget har en
sammensetning bestående av personer med høy kompetanse innen forskning,
forskningsetikk og jus. Nytt i forhold til forrige utvalg er det eksterne medlemmet og at det
oppnevnes vararepresentanter.
Forslag til vedtak:
1. Som medlemmer i skikkethetsnemnda oppnevnes Yael Harlap, Sivakami R. Haug,
Harald Bjørnøy, Arne Tjølsen, Sissel Undheim, Andreas Vindenes, June Trengereid
Gruer og Annette Birkeland. Funksjonstiden til medlemmene er frem til og meg 31.
desember 2024 likevel slik at studentrepresentantene er oppnevnt til 31. desember
2022. Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å supplere nemnda.
2. Som medlemmer i redelighetsutvalget oppnevnes Pinar Heggernes, Lise Øvreås,
Nina Øyen, Torger Kielland og Inge Amundsen. Som vararepresentant for de interne
medlemmene oppnevnes Rasmus Slaattelid. Rektor gis fullmakt til å oppnevne
resterende vararepresentant til utvalget. Funksjonstiden til medlemmene frem til og
med 31. juli 2025. Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å supplere utvalget.
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