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MANDAT FOR OG SAMMENSETNING AV FELLES 
REDELIGHETSUTVALG VED FORSVARETS HØGSKOLE (FHS), 
POLITIHØGSKOLEN (PHS) OG KRIMINALOMSORGENS 
HØGSKOLE OG UTDANNINGSSENTER (KRUS) 
 

Bakgrunn 
Etter lov om organisering av forskningsetisk arbeid (forskningsetikkloven) av 1. mai 2017 er alle 

forskningsinstitusjoner i Norge pålagt å ha et redelighetsutvalg. Utvalget har en uavhengig og 

rådgivende rolle i saker som gjelder mulige brudd på anerkjente forskningsetiske normer. Forsvarets 

høgskole (FHS), Politihøgskolen (PHS) og Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS har 

opprettet et felles redelighetsutvalg og utarbeidet felles retningslinjer for utvalget (vedlagt). Dette 

mandat angir utvalgets ansvar og virkeområde.   

Begrepet ‘anerkjente forskningsetiske normer’ er ikke definert i forskningsetikkloven eller lov om 

universiteter og høyskoler. Av forarbeidene til forskningsetikkloven fremgår det at forskningsetikk bl.a. 

handler om normer for god forskeradferd, integritet i forskningen, redelighet og god vitenskapelig 

praksis. Det handler også om etiske normer som ivaretar hensynet til enkeltpersoner og samfunn, 

herunder hvilke temaer det forskes på, hvilke metoder som brukes, personvern etc.  

Mandat 
1. Redelighetsutvalget er et felles rådgivende forskningsetisk organ for FHS, PHS og KRUS. 

2. Redelighetsutvalget er et faglig uavhengig organ, og kan ikke instrueres i utøvelsen av sine 

faglige oppgaver. For å sikre utvalgets uavhengighet, er det lagt utenfor linjeorganiseringen i de tre 
institusjonene.   
 
3. Redelighetsutvalget skal 

- behandle saker som gjelder mistanke om brudd på anerkjente forskningsetiske normer ved FHS, PHS 

og KRUS, og avgi uttalelse til institusjonene om disse i henhold til fastsatte retningslinjer. Utvalget kan 

også ta opp saker på eget initiativ.  

- gi råd til FHS, PHS og KRUS om etiske problemstillinger som en eller alle de samarbeidende 

institusjonene legger fram for utvalget. 

- være en pådriver for å fremme forskningsetisk bevissthet hos alle ansatte ved FHS, PHS og KRUS, 

fremme forskningsetisk debatt og forebygge uredelighet i forskning. 

- holde seg oppdatert om forskningsetiske spørsmål. 

- avgi en årlig rapport til institusjonene om sitt arbeid. 

 

Utvalget har ansvar for at alle saker som vurderes blir behandlet i tråd med forvaltningsloven, herunder 

at saker er tilstrekkelig belyst og at relevant informasjon og dokumentasjon blir innhentet. Til dette 

kan utvalget få administrativ støtte fra institusjonene.  
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Sammensetning  
I lys av forskningsetikklovens krav, skal utvalgets leder skal være en ekstern forsker med kompetanse 

og /eller erfaring fra forskning og forskningsetisk arbeid. Juridisk kompetanse dekkes gjennom ett eller 

flere av medlemmene. 

I tillegg til ekstern leder oppnevnes seks medlemmer til sammen fra FHS, PHS og KRUS (to fra hver 

institusjon), og tre vararepresentanter (en fra hver institusjon). Medlemmene bør til sammen 

representere ulike stadier i en forskerkarriere og kjønnsbalanse skal tilstrebes. 

Funksjonsperioden for medlemmer fra institusjonene er to år, med mulighet for forlengelse i 

ytterligere to år.  Dersom leder eller medlem/varamedlem fra institusjonene permanent fratrer sitt 

verv, oppnevnes ny leder eller nytt medlem/varamedlem (fra samme institusjon som den som fratrer) 

for resten av funksjonsperioden. 

Redelighetsutvalget avgir uttalelser gjennom flertallsbeslutninger. Utvalget er beslutningsdyktig når 

leder og minst tre medlemmer/varamedlemmer av utvalget er til stede, forutsatt at beslutningen er 

enstemmig. Ved dissens skal retningslinjene følges, se punkt 2.3 i retningslinjene. Leder har 

dobbeltstemme.  

Sekretariatsfunksjonen for redelighetsutvalget ivaretas av FHS (seksjon for FoU-administrasjon), PHS 

(Forskningsavdelingen) og KRUS (Prorektor forskning). Institusjonene har det administrative ansvaret 

for utvalgets arbeid ett år hver. Administrativt ansvarlig deltar på utvalgets møter, men uten 

stemmerett.  

Møtefrekvens og budsjett 
Utvalget skal avholde minst ett møte årlig og ellers møtes ved behov. Det skal føres referat fra møtene. 

Ansvar for referat ligger hos institusjonen som har det administrative ansvaret gjeldende år.  

Samlet årlig budsjett for utvalget, inkludert honorar til ekstern utvalgsleder, anslås å være opptil kr. 

120 000,-. Beløpet deles lik mellom FHS, PHS og KRUS. Den institusjonen som innehar det 

administrative ansvaret gjeldende år fakturerer de andre institusjonene for de avtalte kostnader som 

påløper.   

Utvalgsleder får 20 000 kroner i fast honorar. I tillegg får utvalgsleder honorering slik det Nasjonale 

forskningsetiske komiteene gjør, 486 per møtetime + 643 til forberedelse per møtetime, en time 

forberedelse per møtetime.  

 

 

 

 


