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Rapport verdensledende miljøer  

(gjelder kun følgende fakulteter: MED, HF, MN og SV) 
 

I universitetsstyrets vedtak om verdensledende miljøer 23.juni 2015, ble oppfølgingen av miljøenes 

utvikling og resultater lagt til UiOs ordinære prosesser for virksomhetsstyring. I den forbindelse bes 

fakultetene med verdensledende miljøer redegjøre for følgende: 

1) Formålet med satsingen er å styrke institusjonenes evne til å tiltrekke seg internasjonalt 

ledende forskere og bidra til finansiering av den faglige aktiviteten til forskerne som 

ansettes. Hva er status for tilsetting?  

Følgende tilsettinger er nå foretatt: 

 Tre internasjonale toppforskere fra City University of New York, Universität Hamburg og 

University of Technology, Sydney, ble tilsatt ved kallelse i 20 % stilling som professor II fra 

1.8.2016. I nært samarbeid med temalederne på MultiLing, har de startet opp hvert sitt 

forskerprosjekt om flerspråklig afasi, flerspråklighet i sosiale medier og flerspråklighet og 

globalisering 

 Seks juniorforskere i rekrutteringsstillinger ble tilsatt i perioden fra 16.12.2016-15.3.2017, to 

til hvert av de tre forskerprosjektene (fire postdoktorer og to ph.d.-stipendiater fra hhv. USA, 

Russland, Finland, Brasil og Norge). Pga. kutt i forhold til søknadsbudsjettet, finansierte 

fakultetet den ene ph.d.-stillingen. Én ph.d.-stilling ble gjort om til postdoktor for å kunne 

tilsette de beste søkerne. 

 Som ventet bidro rekruttering av de tre internasjonale forskerne til at MultiLing tiltrakk seg 

fremragende søkere til juniorstillingene. Derfor ble ytterligere én postdoktor og én stipendiat 

(USA og Norge) tilsatt gjennom en forskuttering av de HF-finansierte stillingene for annen 

SFF-periode (MultiLing basis). 

 Ytterligere én fremragende toppforsker fra USA (Temple University) er tilsatt som professor 

II fra 1.1.2017. Stillingen er finansiert over SFF-grunnbevilgningen (MultiLing basis). Hun 

skal arbeide med et prosjekt om innvandrere og flyktninger i rettssystemet (’forensic 

linguistics’). Selv om stillingen ikke er finansiert av verdensledendemidlene, er det helt klart 

at tilsettingen aldri ville kommet i stand hvis det ikke hadde vært for disse midlene. Hun 

oppsøkte selv MultiLing etter å ha hørt om de andre professor II-stillingene. 

Følgende tilsettinger gjenstår: 

 Det sosio-kognitive laboratoriet som var budsjettert inn i søknaden, er nå prosjektert av 

Eiendomsavdelingen for bygging i sommer, og planlagt åpnet i oktober. Det er budsjettert 

med en tekniker/statistiker i 100% som skal jobbe i tilknytning til lab. Stillingen er planlagt 

lyst ut i juni.  

 MultiLing arbeider i tillegg med å finne midler for å kunne lyse ut to rekrutteringsstillinger til 

prosjektet om innvandreres/flyktningers møte med rettssystemet. 
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Og hvilke erfaringer har fagmiljøet fra prosessen? 

Erfaringene i fagmiljøet er svært gode. Tilsetting av professor II-ene var mer tidkrevende enn 

planlagt, men de tre prosjektene er nå godt i gang, og de internasjonale toppforskerne oppleves 

som en stor ressurs, både for forskerrekruttene og for fagmiljøet som helhet. I tillegg er 

forskerrekruttene selv aktivt med på å sette i gang en rekke faglige aktiviteter på senteret. Det at 

MultiLing tiltrakk seg et fjerde internasjonalt toppnavn som professor II peker også mot at 

verdensledende-satsningen fungerer etter intensjonen.  

Utfordringer: Det tok tid å få endelig avklaring fra UiO sentralt med hensyn til budsjettet, og dette 

førte til forsinkelser i tilsettingsprosessene. I tillegg tok det tid å avklare praktiske forhold rundt 

tilsetting, opphold, beskatning etc. Tilsettingene av rekrutter ble tilsvarende utsatt, fordi professor 

II-ene skulle være med på å utforme prosjektene rekrutteringsstillingene skulle være knyttet opp 

mot. Til gjengjeld ser vi at satsningen har ført til at fremragende senior- og juniorforskere søker 

seg til MultiLing. Det har også tatt lang tid å avklare plassering og bygging av laboratoriet, men vi 

er svært fornøyde med den løsningen som nå foreligger. Vi har møtt velvilje hele veien, og 

byggeprosjektet ble prioritert i fakultetets innmelding til Eiendomsavdelingen – likevel har det 

tatt nesten to år å få laben på tegnebrettet. 

2) Økonomisk status – hvordan følger fagmiljøet den opprinnelige budsjettplanen? Hva er 

eventuelle avvik og hva innebærer dette for opprinnelig tidsplan? 

Fagmiljøet er ca. 1,5 år forsinket i forhold til opprinnelig budsjettplan, men er nå godt i gang. I 

opprinnelig budsjettplan var det bare lagt inn inntekter for halve 2015. Imidlertid fikk prosjektet 

overført fulle inntekter for hele 2015 allerede i 2015. På grunn av dette og forsinkelsene som er 

beskrevet over har prosjektet et akkumulert mindreforbruk på 14,9 millioner per 16.05.17. Dette 

inkluderer engangskostnaden på 2 millioner til sosio-kognitiv lab som er forskjøvet fra 2015 til 

2017.  

 

3) Selv om fagmiljøene er i en tidlig fase, bes det om en foreløpig vurdering av satsingens effekt 

med spesielt vekt på økte eksterne inntekter. 

Vi har rekruttert sterke fagpersoner både på junior- og seniornivå, og flere av disse har planer om 

å søke ERC (StG eller AdG), i tillegg til nasjonale utlysninger FRIPRO, SAMKUL (unge 

forskertalenter og forskerprosjekter). Våre internasjonale professor II-er har også bidratt sterkt til 

at MultiLing sender hele fire kandidater til fakultetets Marie Curie-søknadsworkshop for 

innkommende postdoktorer (MSCA Individual Fellowships) i juni.  

 


