
Stipend til masteroppgaver innen planlegging høsten 2015 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) vil også i 2015 tildele stipend til studenter som 

utarbeider masteroppgaver innenfor planlegging ved universiteter og høyskoler som utdanner 

samfunns- og arealplanleggere på mastergradsnivå. Dette for å styrke planleggerutdanningen i Norge 

for å bidra til at blant annet kommunene i framtiden skal ha god tilgang på kompetent personell til å 

ivareta rollen som samfunnsutvikler gjennom ansvaret for areal- og samfunnsplanleggingen. Tildeling 

vil skje etter en samlet vurdering av hvilke oppgaver som skal gis støtte.  

 

Den tematiske rammen for hvilke typer masteroppgaver som skal kunne tildeles støtte, er i 

utgangspunktet at oppgaven skal omhandle planlegging etter plan- og bygningsloven. Studentene som 

søker mastergradsstipend forventes å ha kjennskap til eksisterende veiledningsmateriell innenfor 

regional og kommunal planlegging. Søknaden bør vise hvordan oppgavens tematikk vil være relevant 

for planlegging på kommunalt, regionalt eller statlig nivå. KMDs Forsknings- og utviklingsstrategi, 

som ligger på KMDs hjemmesider, kan være et utgangspunkt for å vurdere oppgavens relevans. Her 

finnes blant annet en beskrivelse av Departementets langsiktige kunnskapsbehov, herunder 7.3 

Kunnskapsbehov innenfor planlegging og by- og tettstedsutvikling.  

 

Stipendstørrelse: 20 000 pr. student/oppgave. I tillegg kan det søkes prosjektstøtte dersom det kan 

sannsynliggjøres at arbeidet med oppgaven vil medføre utgifter ut over vanlige bo- og levekostnader. 

 

Framgangsmåte for behandling av stipendsøknader:  

- FUS varsler alle aktuelle universiteter og høyskoler, og ber dem om å annonsere. Også ANSA 

varsles om ordningen. ANSA-studenter søker direkte til KMD, og gis samme frist som FUS 

har overfor Departementet  

- Søknaden må beskrive oppgavens relevans, jf. omtalen ovenfor. 

- Mottakerne av stipend må forplikte seg til å levere digital utgave og 2 trykte utgaver av 

masteroppgaven til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 

- I forordet til oppgaven skal det vises til stipend mottatt fra KMD. 

- Mottakerne av stipend må forplikte seg til å gi en muntlig presentasjon av oppgaven i KMDs 

Planavdeling, uten ytterlige kostnad for KMD. 

- ANSA-studenter kan søke direkte til KMD innen 4.desember 

- Departementet foretar etter dette en egen vurdering, og utbetaler stipendet direkte til den 

enkelte student. 


