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KUNNSKAP OSLO – UTLYSNING AV PREMIER:  

BESTE FORSKNINGSARBEIDER OM OSLO-TEMATIKK I 2017 

 

 

Kunnskap Oslo utlyser med dette 220 000 kroner i premier til beste forskningsarbeider om 

Oslo-tematikk i 2017. Premieordningene er finansiert av Oslo kommune, og skal tilgodese 

forskning som er av strategisk interesse for byens utvikling.  

 

a) Det beste forskningsarbeidet publisert i 2017 av vitenskapelig ansatt ved 

medlemsinstitusjon premieres med 100 000 kroner.  

 

b) De tre beste godkjente masteroppgavene levert i 2017 av masterstudenter ved 

medlemsinstitusjon premieres med hver 40 000 kroner. 

 

For premieordningene gjelder følgende operative temaavgrensning: 

a) Befolkningsvekst, som utfordring og mulighet for byens økonomiske, sosiale, kulturelle 

og miljømessige utvikling.  

 

b) Inkludering og flerkulturelt fellesskap, som utfordring og mulighet for byens 

økonomiske, sosiale og kulturelle utvikling. 

 

c) Kunst, kultur og arkitektur, som drivkraft i byutviklingen.   

 

d) Innovasjon, jobbskaping og smart by, som drivkraft for å tiltrekke seg og forvalte 

kompetanse og kunnskapsmiljøer. 

 

Forslag til kandidater 

 Forslag til kandidater kan bare fremsettes av institusjon eller enhet av institusjon som er 

medlem av Kunnskap Oslo på tidspunktet for forslagsfristen.  

 

 Forslaget skal inneholde en kort faglig anbefaling av kandidaturet, og 

forskningsarbeidet skal vedlegges. For masteroppgaver er det i tillegg et krav at 

karakter A eller B er oppnådd.  
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 Studenter kan på eget initiativ fremme sitt kandidatur ved henvendelse til den 

institusjon studenten er tilknyttet. Det må da medfølge en skriftlig anbefaling fra 

studentens veileder.  

 

Vi ber medlemsinstitusjonene formidle informasjon om forskningspremiene fra Kunnskap Oslo 

til ansatte og studenter i sine virksomheter, slik at vi får inn så mange gode forslag til 

kandidater som mulig! Forslagene vil bli vurdert av en tverrfaglig fagkomité. Ved ellers 

likeverdige kandidatur, prioriteres kandidater fra prosjekter som involverer flere av byens 

kunnskapsinstitusjoner eller fagmiljøer.  

 

Frist for å sende inn forslag til kandidater er 15. februar 2018.  

 

Mer informasjon om premieordningene underlagt Kunnskap Oslo ligger her:  

   

Ev. spørsmål rettes til Jan.Fredrik.Lockert@byr.oslo.kommune.no, tel. 480 25 485, eller 

Henriette Sonberg@byr.oslo.kommune.no, tel. 913 69 542. 

 

 

 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Geir Lippestad 

byråd for næring og eierskap/styreleder i Kunnskap Oslo  

 

 

 

 

 

  

Godkjent elektronisk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/slik-bygger-vi-oslo/kunnskap-oslo/#gref
mailto:Jan.Fredrik.Lockert@byr.oslo.kommune.no
mailto:Sonberg@byr.oslo.kommune.no
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Sendes til:  

 

Styrets medlemmer og varamedlemmer 

Tone Tellevik Dahl: tone.tellevik.dahl@oslo.kommune.no  

Gro Bjørnerud Moe: prorektor@uio.no 

Jens Petter Tøndel: jens.p.tondel@bi.no  

Nina Waaler: nina.waaler@hioa.no  

Elisabeth Holien: leder@studentvelferd.no     

Trygve B.M. Haaland: formand@studentersamfundet.no  

Ole-Anders Braathen: ole-anders.braathen@nilu.no  

Ingunn Moser: ingunn.moser@vid.no 

Ole Gustavsen: Ole.Gustavsen@aho.no 

Wenche Halvorsen: wenche.halvorsen@nki.no 

Benedicte Røer: benedicte.roer@nho.no 

Robert Steen: robert.steen@oslo.kommune.no 

Hanna E. Marcussen: hem@oslo.kommune.no 

Hanna Ekeli: hanna.ekeli@admin.uio.no  

Svein O. Borgen: svein.o.borgen@bi.no  

Marianne Brattland: marianne.brattland@hioa.no  

Sunniva Myrene Braaten: sunniva.braaten@studentparlamentet.no 

Nora Krokan: ps@sbio.no  

Hilde Lorentzen: hilde.lorentzen@nibr.hioa.no  

Trond Blindheim: Trond.Blindheim@kristiania.no 

Jørn Mortensen: jornmort@khio.no 

Sveinung Skule: sveinung.skule@nifu.no 

Nina Solli: nina.solli@nho.no 

 

Øvrige medlemmer 

CIENS Oslo Centre for Interdisciplinary Environmental and Social Research: post@ciens.no 

CIENS/ CICERO Senter for klimaforskning: post@cicero.oslo.no  

CIENS/ Meteorologisk institutt: post@met.no  

CIENS/ By- og regionforskningsinstituttet NIBR: post@nibr.hioa.no 

CIENS/ NILU Norsk institutt for luftforskning: nilu@nilu.no  

CIENS/ NINA Norsk institutt for naturforskning: firmapost@nina.no  

CIENS/ NIVA Norsk institutt for vannforskning: niva@niva.no  

CIENS/ TØI Transportøkonomisk institutt: toi@toi.no  

CIENS/ TØI Transportøkonomisk institutt: lef@toi.no  

CIENS/ TØI Transportøkonomisk institutt: flo@toi.no 

Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning: fafo@fafo.no  

Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning: tof@fafo.no  

Institutt for samfunnsforskning: isf@samfunnsforskning.no  

Institutt for samfunnsforskning: tanja.storsul@samfunnsforskning.no 

NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning: post@nifu.no  

Norges Geotekniske Institutt: ngi@ngi.no  

Norsk Regnesentral: nr@nr.no  

Norsk Regnesentral: lars.holden@nr.no 

Riksarkivet: riksarkivet@arkivverket.no  

SINTEF: ernst.h.kristiansen@sintef.no 

Veterinærinstituttet: postmottak@vetinst.no  

Arbeidsgiverforeningen Spekter: post@spekter.no  
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LO Oslo og Akershus: lo@lo.no  

NSO Studentparlamentet HiOA: sunniva.braaten@studentparlamentet.no 

NSO Studentparlamentet UiO: h.c.paulsen@studentparlamentet.uio.no 

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo: postmottak@aho.no 

Bjørknes Høyskole: info@bjorkneshoyskole.no 

Det teologiske Menighetsfakultet: post@mf.no  

Det teologiske Menighetsfakultet: vidar.l.haanes@mf.no 

VID vitenskapelige høgskole: post@vid.no  

Handelshøyskolen BI: info@bi.no  

Høgskolen i Oslo og Akershus: post@hioa.no  

NLA Høgskolen Staffeldtsgate: anne.hansli@nla.no 

Høyskolen Diakonova: post@diakonova.no  

Kunsthøgskolen i Oslo: resepsjonen@khio.no  

Lovisenberg diakonale høgskole: admin@ldh.no  

Høyskolen Kristiania: aleksander.nikolic@kristiania.no  

Norges idrettshøgskole: postmottak@nih.no 

Norges musikkhøgskole: post@nmh.no  

Norges musikkhøgskole: peter.tornquist@nmh.no 

Politihøgskolen: postmottak@phs.no 

Rudolf Steinerhøyskolen: adm@rshoyskolen.no  

Universitetet i Oslo: postmottak@admin.uio.no  

Westerdals Oslo ACT: ka@westerdals.no 

 

Observatører 

Akademikerne: post@akademikerne.no  

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design: info@nasjonalmuseet.no  

Nettverk for private høyskoler: arne.j.eriksen@mf.no  

Osloregionens Europakontor: jan@osloregion.org 

Samarbeidsalliansen Osloregionen: oyvind.satvedt@osloregionen.no 

 

Kopiliste 

Anders Lundell: anders.lundell@admin.uio.no 

Eirik Welo: eirik.welo@ifikk.uio.no 

Ketil Skogen: ketil.skogen@nina.no 

Laurence Marie Anna Habib: laurence.habib@hioa.no 
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