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NOTAT 
 
Til:  Styret 
Fra: Rektor 
Om: Oppnevning av nasjonal komite innen informatikk. 
 
 
Tilråding:  
 
Styret oppnevner 

 
Professor Otto Anshus, Institutt for informatikk, Universitetet i Tromsø 
Professor Professor Jan Arne Telle, Institutt for informatikk, Universitetet i Bergen 
Professor Professor Olaf Owe, Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo 
Professor Agnar Aamodt, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap, NTNU 

 
Professor Agnar Aamodt, NTNU, oppnevnes som komiteens administrator. 
 
Oppnevningen gjelder for en periode på 4 år, dvs for perioden 15.09.2006 – 14.09.2010. 
 
 
 
Saksopplysninger: 
 
I henhold til fastsatte regler for opprykksordningen (§8), har Universitets- og høgskolerådet fordelt 
ansvaret for de nasjonale komiteene til de ulike universitetene og høgskolene. Fakultet for 
informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk er av Universitets- og høgskolerådet tildelt 
ansvaret for bedømming av søkere innen fagområdet informatikk. 
 
Styret ved NTNU oppnevnte i møte 06.06.02, S-sak 34/02 følgende nasjonale komite for vurdering av 
søkerne innen fagområdet informatikk: 
 
Professor Sverre Story, Institutt for informatikk, Universitetet i Bergen 
Professor Gunnar Hartvigsen, Institutt for informatikk, Universitetet i Tromsø 
Professor Vera Goebel, Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo 
Professor Agnar Aamodt, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap, NTNU 
 
Professor Agnar Aamodt, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap, NTNU, ble oppnevnt 
som komiteens leder. 
 
Oppnevningen gjaldt for en periode på 4 år, dvs for perioden 01.05.02 - 30.04.06. 
 
Rektor ved NTNU har ved fullmakt (S-sak 30/06) fattet følgende vedtak: 
 
 Styret forlenger oppnevningsperioden for nasjonal komite innen informatikk til 

søknadsrunden 2005 er ferdigbehandlet. 
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Universitetene i Oslo, Bergen og Tromsø ble i brev fra fakultetet, datert 26.04.06, bedt om å komme 
med forslag på nytt medlem til komiteen (evt. forlenget periode på nåværende medlem). 
 
Professor Agnar Aamodt ble i notat fra fakultetet, datert 26.04.06, forespurt om han kunne tenke seg 
å fortsette som medlem og leder av den nasjonale komiteen. I e-post datert 08.05.06 meddelte 
Aamodt at han gjerne ville fortsette sitt verv som medlem og leder av komiteen.   
 
Universitetet i Bergen har i e-post til IME-fakultetet foreslått Professor Jan Arne Telle, Institutt for 
informatikk, UiB, som kandidat til den nasjonale komiteen for informatikk for neste 4-års periode. 
 
Universitetet i Oslo har i e-post til IME-fakultetet foreslått Professor Olaf Owe, Institutt for 
informatikk, UiO, som kandidat til komiteen. 
 
Universitetet i Tromsø har i brev datert 10.05.06 foreslått at Professor Otto Anshus, Institutt for 
informatikk, UiT, oppnevnes. 
 
Alle de foreslåtte sakkyndige har sagt seg villig til å påta seg vervet. 
 
Professor Agnar Aamodt, som er komiteens administrator, utarbeider et sammendrag av de 
sakkyndiges uttalelser. 
 
Det er ikke tvil om noen av de sakkyndiges faglige kvalifikasjoner. 
 
I § 10 i opprykksreglementet står det at "Begge kjønn skal om mulig være representert i komiteen". 
 
Alle institusjonene ble bedt om å dobbeltsjekke muligheten for å få en kvinne med i komiteen. 
Grunnet mangel på professorkompetente kvinner lot dette seg ikke gjøre. 
 
Fakultetet vil påse at det fremmes kvinner blant de spesialsakkyndige når slike foreslås fra komiteen. 
 
 
 
 
Rektors vurdering: 
Rektor har ingen merknader til saken. 
 

Vedtatt i h.h.t. fullmakt 
31/07   2006 

 
Torbjørn Digernes 

Rektor 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg:  
 
Brev fra Universitetet i Tromsø, datert 10.05.06 
Utskrift av e-post fra Universitetet i Bergen, datert 01.06.06 
Utskrift av e-post fra Universitetet i Oslo, datert 08.06.06 
Utskrift av e-post fra Professor Agnar Aamodt, NTNU, datert 08.05.06 
Skriv av 12.12.05 fra Universitets- og høgskolerådet, vedlagt liste over bedømmende institusjoner 
Fra Kunnskapsdepartementet: Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger 
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