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Ad stillingsplanen ved ILOS for 2020-2024
Det ble i mai sendt inn to innspill til stillinger i vårt fagmiljø, ett fra hele fagmiljøet, signert
alle de ansatte, og ett fra den tverrfaglige LCE-satsningen, signert av de involverte i den,
inkludert Karin Kukkonen og Tone Selboe, som altså også hadde signert den som ble sendt
fra fagmiljøet. I covernotatet til styresaken står det at «det synes å være sprikende ønsker til
stillingen i fagmiljøet», og derfor vil vi få presisere at det ikke er snakk om sprikende ønsker,
men om to ulike stillinger basert på ulike behov:


Stillingen i allmenn litteraturvitenskap med særlig kompetanse på litteratur før 1800
har vært ønsket siden 2017, og den må inn på stillingsplanen 2020-2024 fordi seks av
ti ansatte i fagmiljøet i løpet av de nærmeste årene kommer til å gå av med pensjon.
Avdelingens eldste fyller 67 i år, deretter fyller to av de ansatte 67 i 2024, én i 2025 og
to i 2026. Selv om noen velger å arbeide til fylte 70 år, står vi overfor et stort behov
for fornyelse, ikke minst når det gjelder kompetanse på eldre litteratur. Denne
stillingen kan utlyses sent i stillingsplanperioden (den første avgangen er i 2023).



LCE-stillingen er en del av den tverrfaglige satsningen som ble faglig prioritert av
fakultetet i 2018 (FPIII, 2019-2023). Etter avtale mellom HF og ILOS fra 2018 skal
fakultetet finansiere stillingen i 2022 og 2023, deretter skal den finansieres av ILOS.
Satsningen springer ut av allmenn litteraturvitenskap på ILOS, og det er knyttet stor
forsknings- og undervisningsaktivitet til den. Bl.a. arbeides det med en SFF-søknad
som skal sendes inn i november 2020, og stillingen har en strategisk funksjon i denne
søknaden. Denne stillingen må opp som den første på stillingsplanen for 2020-2024,
slik at den kan utlyses så snart som mulig.

Disse stillingene svarer altså på ulike behov og har vært gjenstand for to ulike prosesser, og
det er viktig at de ikke kommer i konflikt med hverandre. LCE-gruppen har aldri intendert at
LCE-stillingen skulle komme på bekostning av den øvrige stillingsutviklingen i fagmiljøet,
men har tatt for gitt at denne ville komme i tillegg, siden det nettopp er snakk om en satsning
og en profil som er tverrfaglig. Fagmiljøet i allmenn litteraturvitenskap har ikke vært del av
prosessen med LCE-stillingen og har også tatt for gitt at denne ville komme i tillegg. Men vi
erkjenner at det ikke er rom for to stillinger samtidig og ber derfor om at LCE-stillingen
plasseres tidlig og den andre stillingen sent i stillingsplanperioden.
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