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Tilstede: Instituttleder Karen Gammelgaard, administrativ leder Karina Kleiva, Kaja Schiøtz 

(Forskerforbundet), seniorrådgiver Greta Holm. Personalrådgiver Evian Nordstrand var referent. 

Bjarne Skov (Parat) var tilstede i siste del av møtet. Forfall: Akademikerne og Norsk 

Tjenestemannslag (NTL). 

 

Instituttleder orienterte om prosessen og arbeidet med å lage ny stillingsplan for ILOS, som etter 

planen skal vedtas av instituttstyret i slutten av mai 2018. Det har vært møter både høsten 2017 og 

våren 2018 mellom ledelsen og de ulike fagmiljøene. De har meldt inn ønsker, diskutert strategi og 

måltall og har fått respons på sine ønsker. I løpet av prosessen har stillingsplanen vært oppe som 

diskusjonssak i styret mange ganger. Spansk og tysk er de to fagområdene som det er mest 

presserende å ansette i, noe styret er bevisst på. ILOS kan også ansette i flere stillinger enn det som 

er konkretisert i stillingsplanen, og de har dekanens støtte til det. Det vil ganske raskt bli revisjoner 

av denne planen, dvs hvert år fra og med 2020. Foreløpig er det ansatt to vikarer til erstatning for 

fratredelser: det er ansatt en på LATAM og en innenfor spansk språk. Dette er begge personer med 

doktorgrad og pedagogisk kompetanse, slik at de også skal kunne veilede masterstudenter ved 

behov. 

 

Det kan ofte være utfordrende å lage stillingsplaner for ILOS siden de har mange fag, og det kan 

lett bli mye diskusjon og dragkamp mellom fagmiljøene. Det har imidlertid vært en ganske rolig 

prosess denne gangen, og ILOS har blant annet jobbet mye med å linke stillingsplanen opp mot de 

faglige prioriteringene ved HF.  

 

Forskerforbundet v/Schiøtz fremholdt at det var et godt framleggsnotat som var lagt fram, og en 

god presentasjon av stillingsplanen. Hun hadde spørsmål til fagene spansk og tysk, til stillingene i 

litteratur og områdestudier, og om det er planlagt en eller to stillinger til hver av disse. 

Gammelgaard svarte at det på tysk blir en i språk og en delt stilling på litteratur og kultur. Dette vil 

gi tysk totalt en og en halv stilling i kultur og en og en halv stilling i litteratur ved denne 

stillingsplanens slutt. Når det gjelder spansk, mangler det nå flere stillinger. Det er lagt opp til å 

ansette i tre stillinger, men kanskje burde det vært fire. 

 

Forskerforbundet poengterte at det er en stor og vedvarende interesse for Latin-Amerika, og det 

virker som det er for lite med de stillingene som er foreslått på fagområde spansk. Gammelgaard 

fortalte at det hadde vært problemer med å rekruttere studenter til LATAM. Akkurat nå er spansk 

bedre dekket på litteratur enn på område, så om det blir en ny stilling her, bør den kanskje komme 

på område. 

 

Forskerforbundet lurte også på om det ville bli stilt krav til norskkunnskaper for de som tilsettes, 

ikke minst i spansk-stillingen som skal jobbe kontrastivt med språk, og til det svarte Gammelgaard 
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at det vil bli som vanlig at de som tilsettes må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk 

innen to år. Forskerforbundet lurte også på hvorfor det ikke skal tilsettes i stillingen på allmenn 

litteraturvitenskap (Faglige prioriteringer III) før 2022, og til det ble det opplyst at søkergruppen 

ønsker det slik. I tillegg begynner det to postdoktorer i prosjektet før den tid. 

 

Parat v/Bjarne Skov, som beklaget at han var sterkt forsinket til møtet, sluttet seg til det som hadde 

blitt sagt fra Forskerforbundet om at dette var en god og gjennomarbeidet stillingsplan, og så fram 

til å lese referatet for ytterligere informasjon. 

 

Til slutt oppsummerte Gammelgaard med at denne stillingsplanen nok ikke er så nytenkende og at 

det er en relativt beskjeden plan, og at styret også er enig i det. Men siden det i planen er åpning for 

å tilsette i noen stillinger ekstra, gir det rom for å gjøre tilpasninger til eventuelle endrede behov for 

tilsetting i løpet av perioden. 

 

 

 


