VIVEs integritetskodeks

Vidensorganisationers troværdighed afhænger af deres faglige integritet. Praksisnære
vidensorganisationers relevans afhænger af tæt dialog med den relevante omverden.
Med VIVEs integritetskodeks sikrer VIVE, at produktionen af viden muliggør begge dele.
Kvalitet, uvildighed og anvendelighed er VIVEs kerneværdier, der sikrer, at både rekvirenter
og aktører i de velfærdssektorer, VIVE arbejder med, og den brede offentlighed kan stole på
analyser fra VIVE.

VIVEs forskning og analyse forener videnskabelige metoder og teorier med relevans for både
beslutningstagere og praktikere på velfærdsområderne. Samtidig går VIVE ikke på kompromis med kvalitet og uvildighed.

VIVEs integritetskodeks skal sikre, at analyser og rapporter kan kvalificeres af dialogen med
rekvirenter og andre interessenter, samtidig med at det står klart, at VIVE er ansvarlig for det
faglige indhold.
Integritetskodekset indeholder følgende konkrete retningslinjer for VIVEs interne forretningsgange og eksterne kommunikation:

• VIVEs analyser bygger på forskningsbaseret viden og videnskabelige metoder. Derfor
påtager VIVE sig kun opgaver, hvor vi i vores organisation har de relevante kompetencer
og tilstrækkelige ressourcer til at løse opgaven.
• Det er altid VIVE, der har det faglige ansvar for indholdet i VIVEs rapporter. Hvis VIVE er
underleverandør, skal det tydeligt fremgå af rapporten, hvilke dele VIVE er ansvarlig for.
• Der aftales ved projektstart klare rammer for møder med rekvirenter og andre aktører.
På møder kan der drøftes fremdrift og orienteres om foreløbige resultater.

• VIVE lader aldrig rekvirenter eller interessenter forfatte hele rapporter eller enkelte afsnit. Når det er relevant og aftalt, modtager VIVE skriftlige kommentarer fra rekvirenter
eller andre til en udsendt PDF fil. Kommentarer modtages i mail eller følgeskrivelse.
VIVE modtager ikke kommentarer eller rettelser i rapportudkast. For både mundtlige og
skriftlige kommentarer gælder det, at det alene er VIVE-medarbejdernes faglige vurdering, som afgør, om ønsker om ændringer imødekommes.
• VIVEs produkter er først endelig færdige, når de er kvalitetssikret og godkendt af VIVEs
faglige ledelse.
• VIVEs produkter bliver altid offentliggjort. Som udgangspunkt aftales publiceringstidspunkt i kontrakten. VIVE vil dog altid offentliggøre rapporter senest 6 måneder efter
færdiggørelsen. Hvis en rekvirent offentliggør en rapport eller dele deraf, vil VIVE altid
straks offentliggøre rapporten på VIVEs hjemmeside.

• Som udgangspunkt anvendes VIVEs standardkontrakt. Hvis dette ikke er muligt, sikrer
VIVE, at retningslinjer om offentliggørelse og en klar beskrivelse af ansvar for indholdet
fremgår af kontrakten.

