
    

 

 

Mandat for og sammensetning av felles redelighetsutvalg for Arkitektur- 
og designhøgskolen i Oslo, Kunsthøgskolen i Oslo, MF vitenskapelig 
høyskole for teologi, religion og samfunn og Norges musikkhøgskole  

 

1 Mandat: 

1.1 Redelighetsutvalget er et felles rådgivende forskningsetisk organ for de fire 

samarbeidende institusjonene. (Med forskningsetikk forstås etikk innen både vitenskapelig 

forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid.)  

1.2 Redelighetsutvalget er et faglig uavhengig organ og kan ikke instrueres i utøvelsen av sine 

faglige oppgaver.  

1.3 Redelighetsutvalget følger forvaltningsloven, offentleglova, arkivloven og annet regelverk 

som gjelder for statlige organer, også for saker som gjelder MF vitenskapelig høyskole, som 

ellers ikke er underlagt slike lover og regler.  

1.4 Redelighetsutvalget skal  

- foreslå retningslinjer for behandling av saker om mulige brudd på anerkjente 

forskningsetiske normer, jf forskningsetikklovens § 6. Slike retningslinjer fastsettes av 

den enkelte institusjon. 

- gi uttalelse om innmeldte saker om mulige brudd på anerkjente forskningsetiske 

normer, iht fastsette retningslinjer for den enkelte institusjon.  

- gi råd i saker som berører etiske problemstillinger som en eller flere av de 

samarbeidende institusjonene legger fram for utvalget.  

- være en pådriver for å fremme forskningsetisk bevissthet hos alle ansatte ved 

institusjonene og fremme forskningsetisk debatt. 

- holde seg oppdatert om forskningsetiske spørsmål. 

- avgi en årlig rapport til institusjonene om sitt arbeid. 

1.5 Redelighetsutvalget møtes normalt minst to ganger pr år. 

 

2 Sammensetning: 

2.1 Redelighetsutvalget har følgende medlemmer: 

- Ekstern leder med juridisk kompetanse, oppnevnt i fellesskap av rektorene ved de 

samarbeidende institusjonene. 

- Ett medlem med personlig varamedlem for hver av de fire institusjonene, oppnevnt av 

institusjonen. 

- To medlemmer med personlige varamedlemmer, valgt av og blant stipendiater  / 

doktorgradsstudenter ved institusjonene. 

2.2 Utvalget velger selv nestleder blant sine medlemmer. 

2.3 Ved oppnevning av medlemmer fra institusjonene, skal det vektlegges at de som 

oppnevnes har både lang erfaring med vitenskapelig forskning eller kunstnerisk 



utviklingsarbeid og gode forutsetninger for å arbeide med forskningsetiske spørsmål. Ved 

oppnevning må institusjonene være i dialog for å sikre at utvalget er sammensatt slik at 

kompetanse innen både forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid er godt ivaretatt.  

2.4 Funksjonsperioden for medlemmer fra institusjonene er fire år, regnet fra 1. januar i 

oppnevningsåret.  Ved oppstart i 2019 oppnevnes medlemmer fra to av institusjonene for 

to år, for å sikre at ikke alle medlemmer utskiftes samtidig.  

2.5 Dersom oppnevnt leder eller medlem/varamedlem fra institusjonene permanent fratrer 

sitt verv, oppnevnes ny leder eller nytt medlem/varamedlem for resten av 

funksjonsperioden.  

2.6 Stipendiater/doktorgradsstudenter ved hver institusjon velger ett medlem eller ett 

varamedlem til redelighetsutvalget. Funksjonstiden for disse er ett år, regnet fra 1. august. 

Det etableres en rotasjonsordning som avklarer hvilke institusjoner som skal ha 

medlemmer og hvilke som skal ha varamedlemmer det enkelte år.  

2.7 Sekretariatsfunksjonene for redelighetsutvalget ivaretas av en av de samarbeidende 

institusjonene, etter nærmere avtale. Ansvaret for sekretariatfunksjonene kan endres etter 

avtale mellom institusjonene for å fordele arbeidsbelastningen.  

2.8 Det skal utpekes administrative kontaktpersoner ved de øvrige tre institusjonene.  

  

  


