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Samarbetsavtal DnrLiU-20H-Säl46S2)
Datum DnrLiU-2011-01459

IVIeUan Umeå universitet och Lmköpings universitet har denna dag träffats följande

Samarbetsavtal
Bakgrund och syfte
Enligt l lcap 14 § Högskoleförordningen (1993:100) ska en högskola, som genom anmälan
efler på något annat sätt får kännedom om en misstanke om oredlighet i forskning, ub-eda
misstankarna.

I syfte att nå en hantermg där saldiga och opartiska utredningar genomförs med minsta

möjliga risk för ovidkommande kollegiala hänsyn, och därmed stärka allmänhetens
förtroende för hanteringen, har Umeå universitet och Linköpings universitet, nedan lcaUade
lärosäte eller tillsammans lärosätena, träffat en överenskommelse om samarbete vid
utredning av misstanke om vetenskaplig oredlighet. Samarbetet innebär att vid utredning om

oredlighet i forslaiing vid det ena lärosätet ska en särsldld ledamot utses från det andra
lärosätet att delta i utredningen.

§ l Avtalets tillämpningsområde
Detta samarbetsavtal ska tillämpas när lärosätet erhållit sådan kännedom om misstanke om
oredlighet i forslcning'som föranleder hantering i enlighet med lärosätets regelverk om
vetenskaplig oredlighet. Ett sådant ärende kallas i detta avtal "ärende om vetenskaplig
oredlighet".
§ 2 Begäran om utseende av ledamot

Så snart ärende om vetenskaplig oredlighet föreligger vid lärosäte ska detta lärosäte till det
andra lärosätets rektor framställa en begäran om utseende av ledamot att delta i det

utredningsarbete som ska bedrivas vid det lärosäte där ärende om vetenskaplig oredlighet
föreligger.
Rektor vid det andra lärosätet ska slcyndsamt utse en person att utgöra sådan ledamot.
Rektor ska vidare bereda denne förutsättningar att delta i utrednmgsarbetet. Personen ska ha

en bred och omfattande vetenskaplig kompetens med legitimitet i forskarsamhället, däremot
krävs ej specifik kunskap inom aktuellt ämnesområde.
§ 3 Ledamots ansvar och befogenheter

Det lärosäte där ärende om vetenskaplig oredlighet föreligger ska så snart uppgift erhållits
om vem det andra lärosätet utsett att delta i utredningsarbetet, besluta om att denna person
ska ingå som ordinarie ledamot i den grupp som. tillsatts för att utreda ärendet.
Ledamoten har samma rätägheter och slcyldigheter som övriga ledamöter i gruppen,

däribland möjlighet att få avvikande mening tiU beslutet antecknad. Samtliga kostnader,
såsom res&kostnader och arvode, för denne ledamots uppdrag ska. bekostas av det lärosäte

vid vilket ärendet om vetenskaplig oredlighet föreligger.
Då den från det andra lärosätet Utsedda ledamoten utsetts som ledamot i utredande lärosätes
utredningsgrupp anses uppgifter och handlingar som utväxlas med denne ledamot vara
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utväxlade inom samma myndighet. Sådant utväxlande av handlingar med ledamoten
förändrar således inte handlingarnas status vad gäller frågan om de utgör 'allmänna

handlingar eller ej.

§ 4 Uppföljning
Efter varje slutfört ärende om vetenskaplig oredlighet ska parterna gemensamt utvärdera

samarbetet och tiU respektive rektor lägga fram förslag på eventuellt erforderliga justeringar
och tfllägg tffl samarbetsavtalet.
§ 5 Ändringar
AUa ändringar av detta avtal sl<a vara skriftliga och undertecknade av båda parter.

§6Avtalstid
Avtalet löper från och med att det underteclmats av båda parter.
Avtalet kan sägas upp med en ömsesidig uppsägniagstid om tre månader.

Samarbete i sådana utredningar som pågår vid en uppsägning av avtalet ska slutföras i
enlighet med samarbetsavtalets villkor utan påverkan av genomförd uppsägning.
Detta avtal är upprättat i två exemplar varav parterna tagit var sitt.
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