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PROFIL
Tyra Ekhaugen har doktorgrad i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo. Hun har lang erfaring fra
Finansdepartementet, og er partner og tidligere daglig leder i Vista Analyse. Velferdsområdet og
finansiering og organisering av offentlig sektor er hennes kjerneområder. På velferdsområdet arbeider
hun særlig med barnevern, boligsosialt arbeid, innvandring, integrering og trygdesystemet. Hun
analyserer ulike former for finansiering og organisering av tjenestene, evaluerer de statlige
virkemidlene og peker på muligheter for forbedring av finansieringsmekanismer, regelverk og
forvaltning. Forholdet mellom stat og kommune står sentralt i arbeidet hennes, samt hvordan det
offentlige kan bruke private på best mulig måte.
Tyra har solid kompetanse på empirisk analyse, i form av økonometri, nytte-/kostnadsberegninger,
modellanalyser, regnskapsanalyser og evalueringer. Informasjonen innhenter hun bl.a. gjennom
registerdata, spørreundersøkelser og dybdeintervjuer. Formålet er hele tiden at analysene skal være så
robuste og transparente at de enkelt kan omsettes i praktiske endringer. Tyra gjør de fleste prosjektene
eksternt i form av rapporter, men hun leies også inn for bistå internt, og holder hyppig foredrag.

UTDANNELSE
2008

PhD i samfunnsøkonomi ved UiO. Stipendiat ved Frischsenteret. Empirisk avhandling
med bruk av store registerdatabaser og avansert økonometri: "On the Fringes of the
Labor Market: Three Essays on Employment and Social Security”. Artiklene tar for seg
i) hvordan innvandreres tilpasning i arbeidsmarked og trygdesystem utvikler seg med
botid, ii) den intergenerasjonelle korrelasjonen i tilbøyeligheten til å bli arbeidsledig
og iii) utfall av ulike arbeidsrettede tiltak på kort og lang sikt. Se også «Andre
publikasjoner».

2003

Cand. Polit., hovedfag i samfunnsøkonomi ved UiO. Grunnfag i idéhistorie og russisk i
tillegg til samfunnsøkonomi.
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SPRÅK
Norsk

Morsmål

Engelsk

Flytende

ARBEIDSERFARING
2015-

Partner i Vista Analyse AS. Daglig leder desember 2016-juni 2017.

2012-2014

Seniorrådgiver i Finansdepartementet, Finansavdelingen. Arbeidet opp mot Barne-,
likestillings- og inkluderingsdepartementet og deler av Arbeids- og sosialdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet. Koordinerte arbeidet med statsbudsjettet
internt i FIN og overfor fagdepartementene.

2010-2012

Utreder i Vista Analyse AS. Samfunnsøkonomiske analyser, vurderinger av ulike finansieringsformer i offentlig sektor og statistiske/økonometriske analyser.

2008-2010

Seniorrådgiver i Finansdepartementet, Økonomiavdelingen. Arbeidsmarkedspolitikk,
pensjoner og inntektsfordeling (Seksjon for arbeid og pensjon), samt finanspolitikk
(Seksjon for offentlige finanser og makroøkonomisk analyse).

2007-2008

Rådgiver i Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Arbeidsmarkedsavdelingen. Arbeidsmarkedstiltak og arbeidsinnvandring.

2003-2007

Doktorgradsstipendiat ved Frischsenteret. Se utdanning. Utarbeidet dessuten en rapport om attføringstiltak for daværende Arbeids- og inkluderingsdepartementet, se
Andre publiserte arbeider, 2006.

PROSJEKTERFARING
Pågående

Eksport av trygdeytelser
Arbeids- og velferdsdepartementet

Pågående

Undersøkelse om hjelp og støtte til fosterhjem
Barne- og likestillingsdepartementet/Fosterhjemsutvalget

Pågående

Evaluering av tilskuddsordninger til frivillige på integreringsområdet
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. I samarbeid med ideas2evidence.

Pågående

Tilhørighet blant barn og unge
Sparebankstiftelsen DNB

2017

Mer boligvelferd for pengene – målretting av de statlige boligsosiale virkemidlene
Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Rapport 2017/33

2017

Fra bostøtte til programarbeid: En evaluering av de statlige boligsosiale virkemidlene
Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Rapport 2017/20

2017

En nasjonal oversikt over fosterhjem?
Kommunenes Sentralorganisasjon. Rapport 2017/17
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2016

Skjerming av uføres alderspensjon mot levealdersjustering
Arbeids- og sosialdepartementet. Rapport 2016/56

2016

Forsøk på å beskrive det ugjennomtrengelige
Samferdselsdepartementet. Rapport 2016/52

2016

Statlige tilsyns gebyrinntekter 2009-2015
Næringslivets Hovedorganisasjon. Rapport 2016/50

2016

En fosterhjemsregulering som fremmer konkurranse til barnas beste
Barne- og likestillingsdepartementet. Rapport 2016/47

2016

Klokere vern av de aller minste
Barne- og likestillingsdepartementet. Rapport 2016/46

2016

Velferdsturisme fra EØS-landene
Arbeids- og sosialdepartementet. Rapport 2016/40

2016

Bruk av private aktører i barnevernet – ansvar på avveie?
Barne- og likestillingsdepartementet. Rapport 2016/19

2016

Departementsinternt utredningsprosjekt om boligsosiale virkemidler
Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Innleid for å lede internt prosjekt.

2015

Barnevernet – et utfordrende samliv mellom stat og kommune
Barne- og likestillingsdepartementet. Rapport 2015/51

2015

Samfunnsøkonomisk analyse av tiltak innenfor godstransport
NTP Godsgruppen ved Statens vegvesen. Rapport 2015/37

2015

Anskaffelser av arkitekttjenester – prinsipper og hensyn
Statsbygg. Rapport 2015/24 (ikke offentliggjort)

2015

Kostnads- og salgsutvikling: Elbiler kontra bensin/dieselbil
Finansdepartementet. Rapport 2015/11

2012

Finansiering, effektivitet og styring. Alternative finansierings- og organiseringsformer for transportinfrastruktur
Samferdselsdepartementet. Rapport 2012/19

2011

Statlige tilsyns gebyrinntekter
NHO. Rapport 2011/1

2011

Analyse av de samfunnsøkonomiske konsekvensene av ulike tiltak foreslått av
Inkluderingsutvalget
Bidrag til NOU 2011:14 Bedre integrering – Mål, strategier, tiltak
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ANDRE PUBLIKASJONER
2009

«Extracting the Causal component from the Intergenerational Correlation in Unemployment.», Journal of Population Economics (22:1), (Ikke nedlastbar. En noe annen
versjon er publisert som Memo 21/2005 ved Økonomisk Institutt, UiO.)

2007

«Long-Term Outcomes of Vocational Rehabilitation Programs: Labor Market
Transitions and Job Durations for Immigrants», Memo 10/2007 ved Økonomisk
institutt, UiO, URL: Long-Term Outcomes of Vocational Rehabilitation Programs: Labor
Market Transitions and Job Durations for Immigrants.

2006

«Utfall av yrkesrettet attføring i Norge 1994-2000», Frisch-rapport 6/2006, URL: Utfall
av yrkesrettet attføring i Norge 1994-2000.

2005

«Immigrants on Welfare: Assimilation and Benefit Substitution», Memo 18/2005 ved
ØI, UiO, URL: Immigrants on Welfare: Assimilation and Benefit Substitution.
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