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Til:
Parter eller deres repræsentanter
i sager, der er under behandling i UVVU
(Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed)

Fortrolighed
Som I ved, behandler Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed (UVVU) løbende flere sager om videnskabelig uredelighed. Der er tale om sager, som
selvsagt har jeres store opmærksomhed, men der er også i høj grad tale om sager,
som har offentlighedens interesse og bevågenhed.
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At blive indklaget for UVVU betragtes af den enkelte som utroligt belastende,
også selv om klagen ikke i alle tilfælde viser sig at føre til en afgørelse om videnskabelig uredelighed. Selv de, der indbringer klagerne, betragter sagsforløbet
som belastende. Der er bl.a. af den grund ingen tvivl om, at UVVU s medlemmer, suppleanter, sekretariatsansatte samt formanden har tavshedspligt i forhold
til de oplysninger, som indgår i sagsbehandlingen.
Som parter i sagerne er I ikke underlagt samme strenge krav om tavshedspligt.
Ikke desto mindre opfordrer UVVU også jer til at behandle oplysninger om de
verserende sager fortroligt, indtil der foreligger en afgørelse. Baggrunden for
henstillingen om fortrolighed skyldes først og fremmest hensynet til jer selv som
parter i sagerne, og det ligger i øvrigt på linje med god skik ved domstole og klagenævn.
Henstillingen om fortrolighed fremgår bl.a. tydeligt af UVVU s forretningsorden,
som vi har tilsendt jer alle ved påbegyndelsen af behandlingen af jeres sager. Når
vi nu finder det nødvendigt at minde jer om det, er det begrundet i det forhold, at
vi må lægge til grund, at flere af jer faktisk har tilsidesat henstillingen og givet
oplysninger til bl.a. pressen om de verserende sager.
Sekretariatet er fra flere sider blevet opfordret til at indskærpe henstillingen om
fortrolighed, idet det anses for skadeligt både i forhold til jer som parter og i forhold til den uforstyrrede behandling af de verserende sager. Vi håber derfor, at I
vil tage positivt mod denne fornyede opfordring.
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