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KOMPETANSEOPPRYKK TIL PROFESSOR – OPPNEVNING AV NASJONAL 
BEDØMMELSESKOMITÉ FOR METEOROLOGI OG OSEANOGRAFI 2015–2018 

 
Ved kompetanseopprykk til professor, ref. «Samordning av prosessene for professoropprykk 
[…]», datert januar 2012, punkt 3.1, skal det opprettes faste nasjonale bedømmelses-
komiteer.  
 
Medlemmer til en nasjonal bedømmelseskomité skal normalt foreslås fra ansvarsfakultetet. 
Det er imidlertid en forutsetning at alle institusjoner/fakultet som vil benytte komiteen til 
bedømmelse, gir sin tilslutning til komiteens sammensetning. Formelt sett må alle 
søkerinstitusjoner/fakultet som har kandidater for bedømmelse, foreta oppnevning av den 
aktuelle faste komiteen. Medlemmene oppnevnes for 4 år. 
 
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har fått ansvaret for fagområdet meteorologi og 
oseanografi.  
 
Den nasjonale bedømmelseskomiteen for meteorologi og oseanografi har i perioden 2011–
2014 bestått av: 
 

o Professor Kuvvet Atakan, Institutt for geovitenskap, Universitetet i Bergen, leder 
o Forskningsdirektør, professor Øystein Hov, Meteorologisk institutt, Oslo  
o Professor Peter Lundberg, Meteorologiska institutionen (MISU), Stockholms universitet  

 
Kuvvet Atakan har orientert fakultetet om at han ønsker å fratre vervet som komiteleder fra 
og med søknadsrunden 2015. 
 
Geofysisk institutt foreslår i brev av 11. november 2015 følgende medlemmer til den 
nasjonale bedømmelseskomiteen for meteorologi og oseaografi for perioden 2015–2018: 
 

o Professor Peter M. Haugan, Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen  
o Forskningsdirektør, professor Øystein Hov, Meteorologisk institutt, Oslo  
o Professor Peter Lundberg, Meteorologiska institutionen (MISU), Stockholms universitet  

 
Alle tre medlemmer har på forespørsel sagt seg villig til å være med i bedømmelses-
komiteen. 
 
Peter M. Haugan foreslås som komiteens leder.  
 
FAKULTETSDIREKTØRENS KOMMENTARER: 
Denne saken ble første gang lagt frem for fakultetsstyret i møte 10. desember 2015. Den ble 
da trukket på bakgrunn av at det ikke var fremmet forslag om kvinnelig medlem av 
sakkyndigkomiteen. 
 
Instituttleder ved Geofysisk institutt har vært i kontakt med de aktuelle fagmiljøene både i 
Norge, Europa og USA uten å lykkes i å finne egnede kvinnelige kandidater som er villig til å 
påta seg vervet, jf vedlagte e-post fra instituttleder av 21. januar 2016. 
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På denne bakgrunn fremmer fakultetsdirektøren følgende 
 
FORSLAG TIL VEDTAK:  
Fakultetsstyret vedtar å oppnevne nasjonal bedømmelseskomité i fagområdet meteorologi 
og oseanografi for perioden 2015–2018 med følgende sammensetning:  
 

o Professor Peter M. Haugan, Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen, leder  
o Forskningsdirektør, professor Øystein Hov, Meteorologisk institutt, Oslo  
o Professor Peter Lundberg, Meteorologiska institutionen (MISU), Stockholms universitet  

 
Fakultetsstyret tok til etterretning at det ikke har vært mulig å sette sammen en 
sakkyndigkomite, der også kvinner er representert. 
 
 
22. januar 2016 
BEJ-EVL 
 
 
Elisabeth Müller Lysebo 
Fakultetsdirektør 
 
 
 
Vedlegg: 
Brev fra Geofysisk institutt av 11.11.2015 
E-post fra Geofysisk institutt av 21.01.2016 
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Det matematisk-naturvitskaplege fakultet

Nasjonal komite for meteorologi og oseanografi -
kompetanseopprykk til professor - forslag til medlemmer frå 
Geofysisk institutt

Det vert vist til brev frå fakultetet i denne sak datert 19.10.2015.

Geofysisk institutt har følgjande forslag til nasjonal komité for søknadsrundane 2015–2018:

 Professor Peter M. Haugan, Universitetet i Bergen
 Forskningsdirektør, professor Øystein Hov, Meteorologisk institutt, Oslo 
 Professor Peter Lundberg, Meteorologiska institutionen (MISU), Stockholm universitet

Peter Haugan vert foreslått som ny leiar i komiteen.
Alle tre er førespurt og har sagt seg villige til vere med i komiteen. 

Venleg helsing

Nils Gunnar Kvamstø

Instituttleiar Terje Restad

Administrasjonssjef

Referanse Dato

2015/11406-TERE 11.11.2015



From: Bente Jensen
To: Terje Restad
Subject: FW: Nasjonal opprykkskomité
Date: 22. januar 2016 14:15:10

 
 
From: Nils Gunnar Kvamstø 
Sent: Thursday, January 21, 2016 9:48 AM
To: Bente Jensen
Subject: Nasjonal opprykkskomité
 
 
 
Hei,
 
Geofysisk institutt har levert forslag til nasjonal opprykkskomité innen oseanografi og
meteorologi.
Forslaget har dessverre ingen kvinnelige medlemmer. Det er for tiden ingen kvinnelige
kandidater til internt medlem i komiteen.
Når det gjelder eksterne medlemmer i komiteen, har det også vist seg å være vanskelig å finne
egnede kvinnelige kandidater som er villige til å ta på seg vervet.
 
Vi opprettholder derfor vårt tidligere forslag til komitesammensetning.
 
Mvh 
Nils Gunnar Kvamstø
 
 
 
————————————

Professor Nils Gunnar Kvamstø
Head of Dept., Geophysical Institute, University of Bergen
Po.Box 7800, N-5020 Bergen
http://www.uib.no/gfi   Phone: +47 5558 2898/2602
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