Nordisk forskningspris til ung norsk økonomiprofessor
Det ble i dag kunngjort at Nils Klim-prisen 2017 tildeles den norske økonomiprofessoren Katrine
Vellesen Løken for hennes forskning på de nordiske velferdsstater.
Nils Klim-prisen deles hvert år ut til en forsker under 35 år. Prisen er på NOK 300.000 og går til en
nordisk forsker som har utmerket seg med fremragende bidrag innen ett eller flere av fagområdene
humaniora, samfunnsvitenskap, juss og teologi. Løken vil motta prisen under en seremoni i
Universitetsaulaen, Universitetet Bergen, den 8. juni.
Politikkens betydning for individuell adferd
Løken er professor i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Bergen. Hun ble Norges yngste kvinnelige
økonomiprofessor gjennom tidene i en alder av 31 år, og hennes forskning på nordiske velferdsstater
dekker blant annet familiepolitikk, helsevesen og kriminologi.
«I sin forskning bruker Løken avanserte matematiske modeller, og hun er alltid på jakt etter de
avgjørende forklaringsfaktorer for å vise hvordan statlig politikk påvirker individuell adferd,» sier leder
av Nils Klim-komitéen, Frans Gregersen. «Sammen med sine medforfattere har hun behandlet
vanskelige temaer på en måte som i fremtiden kan endre forskningsfokus på dette feltet. Løkens
forskning spenner over flere faglige områder, og den er åpenbart relevant for utforming av politikk på
områdene.»
Reformer gir skolevinnere
Løken disputerte i 2010 med avhandlingen «Families and Children’s Development: Economic
Approaches.» Denne konkluderte med at flere av velferdsstatens reformer har bidratt til at barn i større
grad blir skolevinnere når de blir eldre. De faller sjeldnere ut av videregående skole, og de tar oftere
høyere utdanning. «Min forskning har sett på langsiktige konsekvenser av norsk politikk som ble introdusert mellom 1975 og 1995», sier Løken. «Vi ser på konsekvenser for hele familien av endringer i
fødselspermisjon, fedrekvoten, kontantoverføringer og barnehagedekning, og vi finner blant annet at
endringer i fødselspermisjon har vært viktige for barns utdanning og fremtidige jobbmuligheter.»
Prisvinneren er en profilert samfunnsdebattant, med faste kronikker i Dagens Næringsliv og hyppige
bidrag i andre medier. Hun er også ofte i kontakt med politikere for å få frem forskningen som viktig
premissgrunnlag for fremtidige reformer i familiepolitikken.
Holbergprisen til britisk filosofiprofessor
I dag ble det også kunngjort at Holbergprisen 2017 tildeles den britiske filosofiprofessoren Onora
O'Neill, University of Cambridge, for hennes fremragende og innflytelsesrike arbeid innen filosofi.
Gjennom sitt vitenskapelige virke har hun har belyst sentrale samfunnsspørsmål og etiske dilemmaer
gjennom femti år. Holbergprisen er en internasjonal forskningspris, pålydende NOK 4.500.000, som
deles ut årlig til en fremragende forsker innenfor de samme fagområdene som Nils Klim-prisen dekker.
Pressebilder, biografier, fagkomitéenes uttalelser og fakta om prisene finnes på www.holbergprisen.no.
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