
Forskningsetisk utvalg ved Universitetet i Stavanger 

1. Utvalgets mandat 

Det forskningsetiske utvalg ved Universitetet i Stavanger er både proaktivt og beredskapsmessig, og 
skal bidra til at forskningen ved UiS skjer i forhold til anerkjente normer. Forskningsetisk utvalg er et 
rådgivende organ for forskningsetikk for Universitetet i Stavanger, samtidig som det er UiS sitt 
redelighetsutvalg, jf. forskningsetikkloven § 6, 2. ledd. 

Det forskningsetiske utvalget skal også ha en forebyggende rolle og holde seg informert om den 
systematiske, forskningsetiske opplæringen som skjer ved UiS. Utvalget skal bidra til å styrke 
opplæring og etterlevelse av god forskningsetikk ved institusjonen, gjennom for eksempel deltakelse 
i seminarer, foredrag og møter med studenter og ansatte ved UiS. 

Det forskningsetiske utvalget skal holde seg orientert om arbeidet i de nasjonale forskningsetiske 
komitéene, herunder nasjonale forskningsetiske retningslinjer. 

2. Utvalgets sammensetning og oppnevning 

Utvalget skal ha sju medlemmer og følgende sammensetning 

- 3 medlemmer fra den faste vitenskapelige staben som representerer en faglig 
bredde ved institusjonen, 

- 3 eksterne medlemmer og 
- 1 stipendiat 

Utvalget skal ha nødvendig kompetanse i forskning, forskningsetikk og jus. jf. forskningsetikkloven § 
6, 2. ledd. 

Medlemmene oppnevnes av rektor for en periode på 4 år. Medlemmene oppnevnes på en slik måte 
at kontinuitet i utvalget opprettholdes, både når det gjelder eksterne og interne medlemmer. 

Ved behov kan det kalles inn faglige sakkyndige. 

Utvalgets leder kan utnevnes både blant de eksterne og interne medlemmene. 

Forsknings- og innovasjonsdirektøren er utvalgets sekretær. 

3. Uttalelser fra utvalget 

Det forskningsetiske utvalget skal, som redelighetsutvalg, gi uttalelse i saker som det får seg forelagt 
om mulig brudd på anerkjente forskningsetiske normer. I slike uttalelser skal det i det minste tas 
stilling til, jf. forskningsetikkloven § 8, 1. ledd: 

a) om forskeren har opptrådt vitenskapelig uredelig eller ikke, 

b) om det foreligger systemfeil ved institusjonen og 

c) om det vitenskapelige arbeidet bør korrigeres eller trekkes tilbake. 

Det forskningsetiske utvalget kan også ta opp saker på eget initiativ. Utvalget kan også uttale seg om 
andre saker som berører forskningsetikk ved UiS. 

4. Rapportering 

Utvalget rapporterer årlig om sitt arbeid til universitetsstyret. 
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