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Bakgrunn
Funksjonstiden for det vitenskapelige personalet i Klagenemnda er tre år, og nåværende periode utløper
31.12.09. Det er behov for å oppnevne representanter for perioden 01.01.10 til 31.12.12.
I henhold til Lov om universiteter og høyskoler § 5-1 (1) tilligger det styret å opprette en klagenemnd. Den skal
settes sammen i samsvar med lovens § 5-1 (2):
Klagenemnda skal ha fem medlemmer med personlige varamedlemmer. Leder og varamedlem for leder skal fylle
de lovbestemte krav for lagdommere. Leder og varamedlem for leder skal ikke være ansatt ved institusjonen. To
av medlemmene skal være studenter.
Reglement for Klagenemnda ved Universitetet i Stavanger punkt II utfyller lovens bestemmelse:
To medlemmer og deres varamedlemmer skal være ansatt i vitenskapelig stilling ved institusjonen.
Leder for Klagenemnda, tingrettsdommer Arne Landmark, og nestleder, tingrettsdommer Anne Marie Aarrestad, er
oppnevnt for perioden 01.08.07 til 31.07.10, og studentrepresentantene ble ved starten av høstsemesteret
oppnevnt for ett skoleår.
Universitetsdirektørens vurdering
Klagenemnda skal ha to medlemmer som representerer det vitenskapelige personalet sammen med personlige
varamedlemmer. Anita Berge, universitetslektor ved Det humanistiske fakultet, har vært medlem i to perioder
allerede, og ønsker å fortsette i Klagenemnda. Dag Osmundsen, universitetslektor ved Norsk hotellhøgskole, Det
samfunnsvitenskapelige fakultet, er ny representant for det vitenskapelige personalet, og stiller seg positiv til
forespørselen om å bli medlem av Klagenemnda.
Arne Rettedal, førsteamanuensis ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet, er varamedlem for Berge. Han har
allerede vært varamedlem i halvannen periode og ønsker å forstette. Turid Bie, universitetslektor ved Det
samfunnsvitenskapelige fakultet, er varamedlem for Osmundsen. Hun har vært varamedlem i de to siste
periodene og ønsker også å fortsette.
Universitetsdirektøren finner det nyttig at Klagenemnda får et nytt medlem som vil sørge for nye tilnærmingsmåter
og synspunkt, samtidig som de representantene som fortsetter sørger for en kontinuitet i saksbehandlingen.
Forslag til vedtak
Styret for Universitetet i Stavanger oppnevner følgende representanter for det vitenskapelige personalet til
Klagenemnda:
Medlemmer:
Anita Berge
Dag Osmundsen
Personlige varamedlemmer:
Arne Rettedal
Turid Bie
Representantene er oppnevnt til 31.12.12.
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