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Remiss y ordning för att främja god sed och
hantera oredlighet i forskning. Betänkande av
Oredlighetsutredningen (SOU 2017:10)
Arbetsgivarverket har erhållit betänkandet Ny ordning för att främja god sed och
hantera oredlighet i forskning för synpunkter. Arbetsgivarverket begränsar sitt
yttrande till fi-ågor av statlig arbetsgivarpolitiskkaraktär.
Arbetsgivarverkets synpunkter

Arbetsgivarverket är positivt till att regelverken for och ansvarsförhållanden i
hanteringen av oredlighet i forskning förtydligas. Transparens, tydlighet och att all
oredlighet i forskning hanteras systematiskt är viktigt for att statliga
forskningsutförareska uppfattas som trovärdiga.
Utredningen föreslår att det inrättas en ny självständig nämndmyndighet med
ansvar att utreda misstänkt oredlighet i forskning. Personal och lokaler till
Oredlighetsnämnden ska tillhandahållas via Vetenskapsrådet som värdmyndighet.
Arbetsgivarverkets erfarenhet är att små myndigheter, ofta uttrycker att det är
svårt att fullt ut ta det funktionella arbetsgivaransvar som statliga myndigheter är
ålagda att ta. Arbetsgivarverket delar därförbedömningen om att formen med en
nämnd med värdmyndighet är en i sammanhanget lämplig lösning.
Arbetsgivarverket instämmer också i att det bör vara arbetsgivaren som beslutar
om evenhiella arbetsrättsligakonsekvenser efter avslutad uta-edning. Arbetsgivaren känner verksamheten bäst och kan därförbättre än en extern aktör ta
hänsyn till alla de faktorer som är relevanta vid en sådan bedömning.
Arbetsgivarverket vill dock uppmärksamma att utredningen inte berör humvida
Oredlighetsnämndens beslut begränsar arbetsgivarens möjligheter att företa vissa
arbetsrättsliga åtgärder eller ej. Om arbetsrättsliga åtgärder som till exempel
disciplinpåföljd enligt 14 § LOA ska undantas bör det tydliggöras.
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Beslut i detta ärende fattas av Eva Liedström Adler. I den slutliga handläggningen
deltog enhetschef Lars Andrén, arbetsrättsjurist Carl Durling samt utredare Sofie
Arroy, föredragande.
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