
Det teologiske fakultet 
Universitetet i Oslo 

 

Det teologiske fakultet 
Postadr.: Postboks 1023 Blindern, 0315 Oslo 
Kontoradr.: Domus Theologica 
Blindernveien 9 

Telefon: +4722850300 
Telefaks: +4722850301 
postmottak@teologi.uio.no 
www.tf.uio.no 
Org.nr.: 971 035 854 

 

Protokoll fra møte i tilsettingsutvalget 9.april 2018 
Til stede: Aud Tønnessen, Birgitte Lerheim, Dag Thorkildsen, Mathias Eidberg, Pauline Østland 
Løvdal. Dag Myhre-Nielsen (sekretær) 

Habilitet: Det er avklart at Birgitte Lerheim er inhabil i sak om tilsetting i stilling i dogmatikk. 
Inhabilitet gjelder ikke i forhold til stillingen i religionsfilosofi.  

Ingen spørsmål om inhabilitet for øvrig.  

SAK 1 INNKALLING  
Vedtak: 

Innkalling godkjennes. 
 

SAK 2: TILSETTING I STILLING SOM PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I 
RELIGIONSFILOSOFI 

FORTROLIG 

Fakultetet har utlyst to stillinger innen fagområdet systematisk teologi, en stilling i dogmatikk og 

en stilling i religionsfilosofi. Tilsetting i de to stillingene behandles hver for seg som to atskilte 

saker. 

I fakultetsstyrets behandling av sak om utlysning ble både sammenheng og 

selvstendighet for de to stillingene adressert. Både ved utlysning, i sakkyndig 

bedømmelse og i behandlingen i innstillingsutvalget er tilsettingssakene behandlet 

hver for seg. Det gjør vi derfor også i tilsettingsutvalget. 

Til behandling i dette møte legges tilsetting i stilling i religionsfilosofi fram til behandling. Det 

settes også av tid tirsdag 10.april kl. 13.00 til 15.00 til videreført behandling av samme sak ved 

behov. 

 Saksdokumenter 

 Utlysningstekst 

 Utvidet søkerliste 

 Sorteringsrapport fra den sakkyndige komite 

 Endelig rapport fra den sakkyndige komite 
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 Trekk av søknad fra en søker 

 Bemerkning til prøveforelesningene fra studentrepresentant 

 Rapport fra intervjuene 

 Rapport fra referanseintervjuer 

 Innstilling fra innstillingsutvalget 

Søknader, CV-er og publikasjonslister finnes i det elektroniske søknadssystemet Jobb Norge. 

Forslag til vedtak fremmet av dekanen i møtet:  

Tilsettingsutvalget slutter seg til rangering fra innstillingsutvalgets flertall (3 av 5 stemmer): 

1. Marius Timmann Mjaaland 

2. Sigríður Guðmarsdóttir 

og tilbyr fast stilling som professor i religionsfilosofi til Marius Timmann Mjaaland. 

Enstemmig vedtatt.  
 
 
Aud V. Tønnessen  

Dekan       Dag Myhre-Nielsen 

fakultetsdirektør 


