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Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:1068) med instruktion för Centrala etikprövningsnämnden
dels att nuvarande 9 § ska betecknas 13 §,
dels att rubriken närmast före den nuvarande 9 § ska sättas närmast före
13 §,
dels att det i förordningen ska införas fyra nya paragrafer, 9–12 §§, samt
närmast före 9 § en ny rubrik av följande lydelse.

Expertgruppen för oredlighet i forskning
9 § Vid Centrala etikprövningsnämnden ska det finnas en expertgrupp för
oredlighet i forskning. Expertgruppen ska på begäran av ett universitet eller
en högskola som har staten som huvudman och som omfattas av högskolelagen (1992:1434) yttra sig i ärenden som rör utredningar av misstankar om
oredlighet i forskning, konstnärligt utvecklingsarbete och annat utvecklingsarbete.
10 § Expertgruppen för oredlighet i forskning ska bestå av en ordförande
och fyra övriga ledamöter. De övriga ledamöterna ska ha vetenskaplig kompetens inom olika forskningsområden, varav en ledamot ska företräda etisk
sakkunskap.
Varje ledamot ska ha en personlig ersättare. Ordföranden och ersättaren
för ordföranden ska vara eller ha varit ordinarie domare.
En ledamot eller ersättare för en ledamot får inte vara ledamot av Vetenskapsrådets styrelse eller någon av Vetenskapsrådets särskilda beslutsorgan
eller inneha motsvarande funktion hos andra statliga organ vars huvudsakliga uppgift är forskningsfinansiering.
För enskilda ärenden får expertgruppen utse sakkunniga.
11 § Ordföranden och övriga ledamöter samt ersättare för dessa utses av
regeringen.
Två ledamöter samt ersättare för dessa utses efter förslag av den samordningsgrupp som finns vid Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap och Verket för innovationssystem.
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En ledamot samt ersättare utses efter förslag av Centrala etikprövningsnämnden och en ledamot samt ersättare efter förslag av Sveriges universitets- och högskoleförbund.
12 §
år.

Ordföranden och övriga ledamöter samt deras ersättare utses för tre

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.
På regeringens vägnar
TOBIAS KRANTZ
Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)
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