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Emne: Saken om forskningsfusk
Hei Toril,
Som styreleder for NMBU Veterinærhøgskolen sendte du 11/6 i år en epost til rektor Mari Sundli
Tveit. Den gjaldt saken om mulig forskningsfusk, og refererte fakultetsstyrets uttalelse i denne
saken. Fakultetsstyret ønsket at saken skulle behandles av universitetsstyret, og det ble spesifisert
hvorfor.
Universitetsstyret valgte å bli informert om saken, og gjorde det i lukket møte 13/9/2019. Leder av
Forskningsetisk utvalg (FEU), førsteamanuensis Terje Kvilhaug, deltok under møtet og redegjorde for
lovens krav og regelverket rundt behandling av saker om mulig uredelighet og hvordan slike saker
behandles. Det står i utkast til referat at både rektor og Kvilhaug ga en meget grundig redegjørelse
for prosessen og den behandling som er gjort av FEU. Styret vurderte at spørsmål knyttet til
behandlingsmåten av slike saker ihht lov og regelverk, ble besvart på en god måte. Universitetsstyret
tok saken til orientering.
Jeg tror det kan være hensiktsmessig at jeg som rektor opplyser litt mer om formell saksgang. Det
foreligger retningslinjer ved NMBU som legger ansvaret for å behandle slike saker hos dekanen. Hvis
dekanen ikke finner grunnlag for å kunne løse saken, så går den til FEU, som endelig konkluderer på
vegne av NMBU, og orienterer rektor. Nasjonalt utvalg for gransking av uredelighet i forskning
orienteres om sakens utfall. Som du forstår skal saken ikke behandles av fakultetsstyret, ei heller av
universitetsstyret.
Saken fikk sin endelige avslutning da FEU leverte sin rapport til rektor, og rektor fulgte opp
merknadene fra Nasjonalt utvalg for gransking av uredelighet.
Det er fakultetet selv, ved dekanen, eller den hun delegerer til, som eventuelt må bestemme om det
skal letes mer etter data. Jeg vil imidlertid bemerke at FEU har konkludert med at det forelå brudd
på anerkjente forskningsetiske normer, men at bruddene ikke var å anse som vitenskapelig
uredelighet fordi skyldkravet om forsett eller grov uaktsomhet ikke var oppfylt. Nye data vil ikke
kunne endre dette.
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