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Efni: Umsögn háskólaráðs Háskóla Íslands um frumvarp til laga um vandaða starfshætti í 

vísindum, þingskjal 1239 - 779. mál.  

 

Háskólaráði Háskóla Íslands hefur borist til umsagnar frá Allsherjar- og menntmálanefnd 

Alþingis frumvarp til laga um vandaða starfshætti í vísindum, sjá 

https://www.althingi.is/altext/149/s/1239.html 

 

Eins og fram kemur í greinargerð með frumvarpinu er úrlausnarefnið „að tryggja góða 

vísindalega starfshætti og að siðferðileg viðmið í vísindum séu í heiðri höfð. Það er 

nauðsynlegt til að hægt sé að meta niðurstöður og áreiðanleika rannsókna og skapa traust 

almennings á gildi þeirra. Kveða þarf á um ábyrgð fyrirtækja og stofnana sem sinna 

rannsóknum til að stuðla að þessu markmiði. Áríðandi er að skilgreina hlutverk nefndar um 

vandaða starfshætti í vísindum og skjóta lagastoð undir starf hennar. Til staðar þarf að vera 

fastmótaður ferill til að takast á við mál sem kunna að rísa vegna rökstuddra efasemda um að 

viðurkennd siðferðisviðmið hafi verið í heiðri höfð. Dæmi eru um að slík mál hafi komið upp 

og bagalegt að ekki hafi verið fyrir hendi neinn aðili sem gat metið þau hlutlægt á traustum 

grunni.“ 

 

Tekið er undir þennan tilgang og markmið sem fram eru sett. Við undirbúning umsagnar 

háskólaráðs um fyrirliggjandi frumvarp forsætisráðherra var leitað sjónarmiða vísindanefndar 

ráðsins og vísindasiðanefndar háskólans sem báðar fagna frumvarpinu. Í því efni er þess að 

geta að er áform komu fram á samráðsgátt stjórnvalda í desember sl., um lagasetningu um 

vandaða starfshætti í vísindum, fór vísindanefnd háskólaráðs yfir málefnið að beiðni rektors 

og sendi inn umsögn, dags. 30. janúar sl. Lýsti vísindanefndin stuðningi við áform um að 

styrkja rammann um siðferðilegar hliðar vísindarannsókna, í samræmi við það sem þekkist 

erlendis, þar með talið á hinum Norðurlöndunum.  Fram kom í umsögn nefndarinnar að þótt 

innra eftirlit rannsakenda og stofnana sé mikilvægt þá sé jafnframt brýnt að til sé miðlæg 

nefnd sem hægt væri að vísa málum til, sem ekki verða leidd til lykta í stofnunum. Markmiðið 

væri að tryggja enn frekar en nú er góða vísindalega starfshætti og að siðferðileg viðmið í 

vísindum séu í heiðri höfð.  Slík miðlæg nefnd gæti auk þess haft leiðbeinandi hlutverk. Lagði 

vísindanefnd til að miðlæg nefnd um vandaða starfshætti gæti jafnframt rannsakað mál af 

eigin frumkvæði. Sú ábending hefur skilað sér inn í frumvarpið (7.gr.).  

 

Af hálfu vísindasiðanefndar háskólans er minnt á að umræða um mikilvægi þess að efla 

vitund um vandaða starfshætti og siðferði í vísindum og rannsóknum hér á landi hefur lengi 

átt sér stað innan Háskóla Íslands. Nefnir hún sérstaklega í því sambandi Siðfræðistofnun 

Háskóla Íslands sem hefur um árabil talað fyrir því að sett verði á laggir eins konar 

landssiðaráð að norrænni fyrirmynd sem gæti veitt ráðgjöf og einnig haft úrræði á grundvelli 

https://www.althingi.is/altext/149/s/1239.html


laga til að leysa úr málum þegar grunur vaknar um óvandaða starfshætti í vísindum og 

rannsóknum. 

 

Með sama hætti og vísindanefnd háskólaráðs fagnar vísindasiðanefnd háskólans framkomnu 

frumvarpi forsætisráðherra og þeirri óháðu nefnd sem áætlað er að setja á laggir sbr. 5. grein 

frumvarpsins. Telur nefndin frumvarpið marka tímamót og væntir þess að með hinum nýju 

lögum verði mikil breyting til batnaðar hér á landi hvað varðar málefnið góðir og vandaðir 

starfshættir í vísindum og rannsóknum. 

 

Hvað varðar frumvarpið að öðru leyti telur háskólaráð að skerpa mætti á skilgreiningum á því 

hvað fellur undir misferli og svik í vísindum og rannsóknum og sömuleiðs að árétta viðmið 

um vandaða starfshætti og siðferði í vísindum og rannsóknum, sbr.  framsetningu á heimasíðu 

Rannís, sjá   https://www.rannis.is/media/sidareglur/Vidmid-um-vandada-starfshaetti-og-

sidferdi-i-visindum-og-rannsoknum.pdf  

Þar er brotum á vönduðum starfsháttum og góðu siðferði vísindasamfélagsins skipt í tvo 

flokka, misferli (misconduct) og svik (fraud), þar sem misferli í vísindum er skilgreint sem 

gróf vanræksla og ábyrgðarleysi og svik í vísindum vísvitandi blekking gagnvart 

vísindasamfélaginu og þeim sem taka ákvarðanir, svo sem með því að gefa rangar 

upplýsingar, falsa niðurstöður eða dreifa þeim, t.a.m. í ritverkum, rannsóknarskýrslum og 

umsóknum um styrki.  

 

Eðli máls samkvæmt liggur fyrir að til þess að rannsóknir og niðurstöður úr þeim séu 

marktækar og áreiðanlegar verða vísindamenn að fara eftir þeim viðmiðum sem hið 

alþjóðlega vísindasamfélag setur sér. Þannig er einkar brýnt að standa vörð um heiðarleika og 

ráðvendni í rannsóknum og að eðlilegt eftirlit sé með þeim.   

 

 

Fyrir hönd háskólaráðs Háskóla Íslands, 

 

Virðingarfyllst 

 

Jón Atli Benediktsson, rektor 
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