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Referat fra sirkulasjonssak 12. september 2017: 
 
Dette ble sendt på epost til styret 12. september 2017: 
 
Til stilling som førsteamanuensis/professor ved STK kom det inn 34 søknader, da har vi funnet det 
hensiktsmessig å starte prosessen med en sorteringskomite. Det har dessverre tatt litt tid å få 
kandidater som kan stille, men nå har vi tre personer som er villige til å stille. Da vi fikk ja fra den 
siste av disse i går, dvs. rett før styremøtet i går – valgte vi å bare orientere om dette på møtet i går 
– for så å sende sak om oppnevning av sorteringskomite på sirkulasjon. Dette for å gi styret tid til å 
tenke på saken, før de gjør vedtak. 
  
Bruk av sorteringskomité anbefales i stadig større grad, som middel til å bidra til bedre 
ressursbruk, og få ned tid brukt på tilsettingsprosesser. En sorteringskomité skal foreta en 
grovsortering av søkerne og gruppere dem på basis av lesing kun av søknad, CV og 
publiseringsliste, ikke av de vitenskapelige arbeidene. Målet for komiteen er å utpeke de mest 
interessante søkerne, slik at sakkyndig komité skal ha mulighet til å fokusere på disse. Dersom 
sorteringskomiteen er i tvil om en søker er aktuell, skal søknaden inkluderes blant de som foreslås 
å gå videre. Sakkyndig komité vil i sin tur både få sorteringskomiteens rapport, men også full 
tilgang til alle søknader – og har full anledning til å trekke inn flere søknader i den grundige 
sakkyndige vurderingen – om den sakkyndige komiteen finner det riktig. 
  
For mer informasjon, kan vi vise til HFs veiledning for bruk av sorteringskomité: 
https://www.uio.no/om/regelverk/personal/vitenskapelig/hf-veiledning-bruk-
sorteringskomite.pdf 
   
Vi har nå fått ja fra de følgende til å stille i sorteringskomiteen for denne stillingen på STK, og ber 
med dette styret om å oppnevne disse til sorteringskomité for tilsetting av 
førsteamanuensis/professor ved STK (ref. nr. 2017/7352): 

• Jorunn Økland, professor på STK – for tiden i permisjon, for tiden bestyrer ved Det norske 
instituttet i Athen 

• Marianne Kartzow, professor ved Teologisk fakultet (TF) ved UiO og TFs vara for SVs 
representant i STKs styre 

• Halvard Vike, professor ved fakultet for helse- og sosialvitenskap ved Høgskolen i Sørøst-
Norge, tidligere professor i sosialantropologi ved UiO og tidligere styreleder i STKs styre. 

  
  
Vedtak: 
  
Styret oppnevnte følgende sorteringskomité for tilsetting førsteamanuensis/professor ved STK 
(ref. nr. 2017/7352): 
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Jorunn Økland, professor på STK – for tiden i permisjon, for tiden bestyrer ved Det norske 
instituttet i Athen 
Marianne Kartzow, professor ved Teologisk fakultet (TF) ved UiO og TFs vara for SVs 
representant i STKs styre 
Halvard Vike, professor ved fakultet for helse- og sosialvitenskap ved Høgskolen i Sørøst-Norge, 
tidligere professor i sosialantropologi ved UiO og tidligere styreleder i STKs styre. 


