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Protokoll fra møte i tilsettingsutvalget 30.januar 2018 
Til stede: Aud Tønnessen, Birgitte Lerheim, Dag Thorkildsen, Mathias Eidberg, Pauline Østland 
Løvdal. Fra administrasjonen møtte: Dag Myhre-Nielsen (sekretær) 

SAK 1 INNKALLING  
Vedtak: 

Innkalling godkjennes. 

SAK 2 TILSETTING I STIPENDIATSTILLING I DET NYE TESTAMENTE 

I forbindelse med oppfølgingen av NFRs evaluering av humaniora i Norge har NFR tildelt midler for 
å styrke de forskergruppene innen humaniora som fikk høyest score. Fakultetets forskergruppe i 
Det nye testamente og tidlig kristendom fikk innen religionsfeltet høyest score sammen med en 
gruppe fra Universitetet i Tromsø. Et av virkemidlene i tildeling av NFRs midler er tildeling av 
rekrutteringsstillinger. I første omgang prioriteres stipendiatstilling til forskergruppen for Det nye 
testamente og tidlig kristendom.  

Fakultetet gjennomførte høsten 2017 tilsetting i to utlyste stipendiatstillinger. Det henvises til 
protokoll fra tilsettingsutvalgets møte 8. og 13. november 2017. En av de fem klart støtteverdige 
kandidatene tilhører fagfeltet Det nye testamente og tidlig kristendom. 

Saksdokumenter: 

 Saksnotat av 29.januar 2018 fra fakultetsdirektøren 
 
Opprinnelig forslag til vedtak: 
Ut fra en samlet vurdering av rangeringen fra innstillingsutvalget og de to eksterne 
tilleggsvurderingene i tilsettingssaken høsten 2017 vedtar tilsettingsutvalget å tilby 
stipendiatstilling til Ellen Aasland Reinertsen i tre år med mulighet for forlengelse ett år ved 
gjennomføring på normert tid. 
 
Forslag til vedtak fra Dag Thorkildsen: 
Tilsettingsutvalget anmoder fakultetsstyret å vedta ny utlysning av stipendiatstilling i Det nye 
testamente og tidlig kristendom. 
 
Forslag til vedtak fra Dag Thorkildsen falt mot en stemme.  
Opprinnelig forslag til vedtak ble vedtatt mot en stemme. 
 
Vedtak:  
Ut fra en samlet vurdering av rangeringen fra innstillingsutvalget og de to eksterne 
tilleggsvurderingene i tilsettingssaken høsten 2017 vedtar tilsettingsutvalget å tilby 
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stipendiatstilling til Ellen Aasland Reinertsen i tre år med mulighet for forlengelse ett år ved 
gjennomføring på normert tid. 

 
 
 
Aud V. Tønnessen  

Dekan       Dag Myhre-Nielsen 

fakultetsdirektør 


