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PROFIL 
Simen er samfunnsøkonom og er partner i Vista Analyse. Han har flere års erfaring med forskning i 
Statistisk sentralbyrås forskningsavdeling (SSB), og som utreder og prosjektleder i Econ Pöyry. 
Gjennom en rekke prosjekter har Simen spesialisert seg på analyser av kommunal- og nærings-
økonomiske problemstillinger og opparbeidet seg innsikt i områder som utlendingsforvaltning, IKT, 
kystbasert samferdsel og næringsliv, landbruk og forsvar. Simen hadde en sentral rolle i fire av ni 
eksterne utredninger som lå til grunn for ´Kommuneproposisjonen 2011´ og har analysert 
utgiftsbehovet til kommunal landbruksforvaltning. Han har ledet arbeidet med å utarbeide to veiledere 
i henholdsvis kommunal økonomistyring og økonomiplanlegging for folkevalgte for Fylkesmannen i 
Nordland og utredet årsaker til at kommuner er oppført i ROBEK. Simen har gjennomført en rekke nytte-
kostnadsanalyser, og har vært en sentral medarbeider i Vista Analyses rammeavtale med Kystverket. I 
de senere årene har han blant annet gjennomført nytte-kostnadsanalyser av IKT-tiltak i utlendings-
forvaltningen, Husleietvistutvalget, EURO 2016 fotballmesterskap, Stad skipstunnel, leveringspliktige 
posttjenester og basevalg kampfly F-35. I 2012 utviklet Simen en modell for samfunnsøkonomisk 
vurdering av mindre tiltak i Kystverket, kalt KVIRK, som senere har blitt brukt til over 20 
tiltaksvurderinger. Simen har omfattende erfaring med å bruke kvantitative og kvalitative metoder, som 
økonometriske analyser, dybdeintervjuer, casestudier og gjennomføring av kvantitative spørre-
undersøkelser, til å besvare økonomiske problemstillinger.  

UTDANNELSE  
2003 - 2008  Mastergrad i samfunnsøkonomisk metode og økonometri (profesjonsstudiet – 5-årig 

master), Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo. Mastergradsoppgave: 
”Kommunenes økonomiske atferd 2001-2006” skrevet for Statistisk sentralbyrå og 
finansiert av Kommunal- og regionaldepartementet. Fordypingsemner på masternivå: 
Offentlig økonomi, Strategisk konkurranse, mikroøkonomi, økonometri og 
matematikk.  

2001- 2002 Utskrevet befalskurs Militærpoliti, Forsvaret 
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SPRÅK  
Norsk  Morsmål  

Engelsk  Flytende  

ARBEIDSERFARING  
2013 – d.d. Partner, Vista Analyse AS 

2016 – d.d. Vikariat som seniorkonsulent, Senter for transportplanlegging, plan og utredning, 
Kystverket (vikariatet strekker seg frem til 1.september 2016) 

2014 – d.d. Løytnant/troppsjef, Militærpoliti, Oslo og Akershus Heimevernsdistrikt 02 

2005 – d.d. Universitetslektor/seminarleder og sensor i mikroøkonomi, Økonomisk institutt, 
Universitetet i Oslo 

� ECON 1210 – Forbruker, bedrift og marked 

� ECON 2200 – Matematikk 1/Mikro 1 (MM1) 

� ECON 3010 – Anvendt økonomisk analyse 

� ECON 3610 – Samfunnsøkonomisk lønnsomhet og økonomisk politikk 

� ECON 4200 – Microeconomics and game theory 

 Sensoroppgavene innebærer blant annet å være ekstern sensor på avsluttende muntlig 
eksamen (ECON 4088) for masterstudenter.  

2011 – 2013 Analytiker, Vista Analyse AS 

2010 – 2011 Seniorøkonom, Gruppe for samfunnsøkonomi, Econ Pöyry (tidl. Econ Analyse) 

2008 – 2010 Førstekonsulent, Gruppe for offentlig økonomi, Forskningsavdelingen, SSB 

2009 – 2010 Analytiker, Gruppe for samfunnsøkonomi, Econ Pöyry (tidl. Econ Analyse) 

2006 – 2008 Førstesekretær, Gruppe for offentlig økonomi, Forskningsavdelingen, SSB 

2004 - 2006 Fengselsbetjent, Hamar fengsel 

2002 - 2003 Fenrik, Multinational Military Police Company, Kosovo Force 6, Forsvaret 

2002 Sersjant/Lagfører, Militærpolitibataljonen, Heggelia, Forsvaret 

1994 - 2003 Avløser og gårdsarbeider, Diverse gårdsbruk på Hedemarken 

 

PROSJEKTERFARING 

2016-
2020 
pågår 

Evaluering av effekten av nye regler for fastsetting av snøskuterløyper for 
fornøyelseskjøring 
For Miljødirektoratet 
Evalueringen, som Simen har en sentral rolle i, skal omfatte en redegjørelse for antall 
kommuner med løyper, omfang av snøskuterløyper, utvikling i snøskuterbruk, om løypene 
bidrar til økt eller redusert ulovlig kjøring, samt informasjon om virkningene for friluftsliv og 
naturmangfold. Evalueringen er en følgeevaluering som strekker seg fra og med 2016 og frem 
til 2020. Vista Analyse samarbeider med NINA om oppdraget. 
Sentral prosjektmedarbeider. 
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2016-
2017 
pågår 
 

Bistand med gjennomføring av samfunnsøkonomisk analyse 
For Utlendingsdirektoratet 
Simen skal bistå UDI med å gjennomføre samfunnsøkonomiske analyse av ankomstsentrene i 
Østfold og Finnmark, mottaksstrategi etc. Arbeidet omfatter blant annet fasilitering, kartlegging 
av kostnads- og nyttevirkninger, samfunnsøkonomiske analyser og andre relevante økonom-
iske analyser. 
Hovedressurs og prosjektleder for bistanden. 

2016-
2017 
pågår 

Bistand med gjennomføring av samfunnsøkonomisk analyse 
For Arkivverket 
Simen bistår Arkivverket med å gjennomføre samfunnsøkonomiske analyse som en del av 
konseptutredning for Modernisering av Arkivvedlikehold og Overføring til Depot (MAVOD). 
Bistanden omfatter etablering og kjøring av modeller for samfunnsøkonomiske virkninger, 
usikkerhetsanalyse, sensitivitetsanalyse, veiledning og kvalitetssikring av metode, veiledning i 
etablering av kvalitativt og kvantitativt datagrunnlag og kvalitetssikring av formelle krav til 
samfunnsøkonomiske analyser. Bistanden innebærer at Simen sitter i Riksarkivets lokaler.  
Hovedressurs og prosjektleder for bistanden. 

2016-
2017 
pågår 

Kartlegging av etterspørsel etter barnehageplasser 
For Drammen kommune 
Prosjektet omfatter å kartlegge årsaker til at familier ikke benytter seg av barnehageplass, samt 
undersøke hva som skal til for at de benytter seg av tilbudet. Kartleggingen blir gjennomført ved 
hjelp av kvalitative intervjuer.  
Sentral prosjektmedarbeider. 

2016 
 

Bistand til kartlegging av kommunenes utgifter som vertskommuner for asylmottak 
For Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) 
Simen skal bistå Beregningsutvalgets oppdrag om kartlegging av kommunenes utgifter som 
vertskommuner for asylmottak i 2015. Ytelsene forutsetter tett samhandling med en 
arbeidsgruppe utledet av utvalget. Leveransen innebærer innsamling, beregning og analyse av 
resultater basert på dokumentasjon over påløpte kostander i 2015 i et utvalg kommuner, samt 
tilgjengelig statistikk og økonomiske data. Bistanden innebærer også deltakelse i møter i 
arbeidsgruppen, møter med kommuner, samt avsluttende dokumentasjon av beregnings- og 
innsamlingsmetoder og resultater for kompetanseoverføring til utvalget.  
Hovedressurs og prosjektleder for bistanden. 

2016 
 

Kartlegging av delingsøkonomien i Norge 
For Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
Prosjektet omfatter å kartlegge hvilke delingsøkonomiske initiativer som finnes i Norge i dag, 
og vurdere hva delingsøkonomien betyr for norsk økonomi i dag og kan bety i fremtiden.  
Vista-rapport 2015/54. Prosjektleder.  
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2016 
 

Bistand med gjennomføring av samfunnsøkonomisk analyse 
For Utlendingsdirektoratet 
Simen bisto UDI med å gjennomføre samfunnsøkonomiske analyse i modernisering av 
Utledningsdatabasen og Utlendingsforvaltningens fagsystemer. Arbeidet har gitt Simen solid 
kunnskap om utlendingsforvaltningen i Norge. Bistanden innebar at Simen satt i UDIs lokaler 
for å sikre kunnskapsoverføring og forankring av metodikk for prissetting av nyttevirkninger. 
Som en oppfølging av arbeidet bisto Simen utarbeidelsen av en gevinstrealiseringsplan. 
Hovedressurs og prosjektleder for bistanden. 

2016 
 

Prognoser for offshore helikoptertrafikk 
For Avinor 
I samarbeid med Econ Consulting Group bisto vi Avinor med å utarbeide prognoser for 
bevegelser av offshore helikoptertrafikk fra/til norske lufthavner for årene 2016-2019. 
Prosjektleder. 

2016 Bidrag til videreutviklet veiledning til kommuner og fylkeskommuner innen klima- og 
energiplanlegging 
For Miljødirektoratet 
Prosjektet omfattet å bistå Miljødirektoratet med å utvikle veiledningen til kommuner og 
fylkeskommuner innen klima- og energiplanlegging. Bistanden omfatter både å identifisere og 
beskrive aktuelle tiltak innenfor sektorene: areal og transport, vann og anløp, landbruk og 
gjenvinning.  
Prosjektleder. 

2016 
 

Næringsmessige konsekvenser av økt NOx-avgift som alternativ til fornyet miljøavtale 
For NOx-fondet 
Prosjektet omfattet å utrede næringsmessige konsekvenser av økt NOx-avgift virkninger, som 
alternativ til en fornyet miljøavtale, for fiskefartøy, godsskip, offshore supply-skip, flyttbare 
rigger og persontransport på sjø.  
Vista-rapport 2016/30. Sentral prosjektmedarbeider.  

2015 
 

Utredning av marginale eksterne kostnader ved sjø- og banetransport 
For Samferdselsdepartementet 
I dette prosjektet har Vista Analyse beregnet marginale eksterne kostnader per tonnkilometer 
for ulike skips- og togtyper. De viktigste eksternalitetene som ble beregnet var: regional og lokal 
luftforurensing, støy og ulykker. I tillegg beregnet marginale eksterne kostnader for to konkrete 
strekninger. 
Vista-rapport 2015/54. Sentral prosjektmedarbeider.  

2015 
 

Samfunnsøkonomisk analyse av tiltak i Andenes fiskerihavn 
For Kystverket 
Innenfor rammeavtale med Kystverket innen ´Samfunnsøkonomisk analyse´ har Vista Analyse 
gjennomført en nytte-kostnadsanalyse av utbedring av Andenes fiskerihavn i Andøy kommune. 
Vista-rapport 2015/48. Prosjektleder. 
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2015 
 

Samfunnsøkonomisk analyse av utdyping av farledsutbedring og utdypning i Senjahopen 
fiskerihavn 
For Kystverket 
Innenfor rammeavtale med Kystverket innen ´Samfunnsøkonomisk analyse´ har Vista Analyse 
gjennomført en nytte-kostnadsanalyse av farledsutbedring og utdypning i Senjahopen 
fiskerihavn.  
Vista-rapport 2015/46. Prosjektleder. 

2015 
 

Evaluering av tilskuddsordningen for avløsing ved sykdom mv. 
For Landbruksdirektoratet 
I dette prosjektet skal Vista Analyse i samarbeid med Østlandsforskning vurdere mål-
oppnåelsen og effektene (tilsiktede/utilsiktede) av ordningen, forvaltningseffektiviteten og 
oppgavefordeling mellom de ulike forvaltningsnivåene. Alle vurderingene skal gjøres i forhold 
til alternativ innretninger. Simen har et spesielt ansvar for å analysere tilskuddsdata.  
Vista-rapport 2015/42. Sentral prosjektmedarbeider. 

2015 
 

Samfunnsøkonomisk analyse av tiltak i Grøtøyleia 
For Kystverket 
Innenfor rammeavtale med Kystverket innen ´Samfunnsøkonomisk analyse´ skal Vista Analyse 
gjennomføre en nytte-kostnadsanalyse av utdyping og merking av Grøtøyleia i Steigen 
kommune i Nordland. Simen har et spesielt ansvar for trafikkanalysen ved hjelp av AIS-data og 
beregning av tiltakets virkning på skipene som benytter seg av leden, samt verdien av endret 
rutevalg og overført trafikk.  
Vista-rapport 2015/22. Sentral prosjektmedarbeider. 

2015 
 

Mulighetsstudie for sammenslåing av kommunene i Langfjella 
For kommunene Vinje, Bykle, Valle, Bygland og Sirdal 
I dette prosjektet har Vista Analyse utredet muligheter og utfordringer ved sammenslåing av 
kommunene Vinje, Bykle, Valle, Bygland og Sirdal. Mulighetene og utfordringene ble vurdert ut 
fra dagens struktur, som ble fastsatt av kommunene selv. I tillegg til å utrede virkninger på 
tjenesteproduksjon, kommuneøkonomi, lokaldemokrati og lokal samfunnsutvikling så vi 
spesielt på fordeling av overskytende konsesjonskraftsinntekter, reiseliv, landbruk og for-
valtning av verne- og villreinområder. Prosjektet ble gjennomført i samarbeid med NINA og 
Jørund K. Nilsen.  
Vista-rapport 2015/15. Prosjektleder. 

2014-
2015 

Forenkling av rapporterings-, dokumentasjons- og rutinekrav 
For KS 
Sammen med Rambøll Manangement Consulting har Vista Analyse kartlagt rapportering-, 
dokumentasjons- og rutinekrav innenfor helse- og omsorgssektoren og innen fysisk 
planlegging/areal/miljø. Analysen endte opp med en anbefaling om konkrete forenklingstiltak. 
Vista Analyse hadde et spesielt ansvar for å kartlegge forenklinger i rapportering til KOSTRA og 
IPLOS.  
Prosjektleder i Vista Analyse. 

2012-
2015 
 

Vurdere tiltak ved hjelp av KVIRK 
For Kystverket 
Siden KVIRK (Kystverkets modell for VIRKningsberegninger av mindre tiltak) ble operativ i 
2013 har Vista Analyse vurdert 20 fiskerihavn- og farledstiltak, med en ramme på mellom 30 
millioner og 150 millioner, ved hjelp av rammeverket. Vi har vurdert tiltak i: Aspevågen, 
Brensholmen, Bømlo, Båtsfjord, Engenes, Gamvik, Havøysund, Kalvøysundet, Kalvåg, Kiberg, 
Kjøllefjord, Mehamn (to tiltak), Ranfjorden, Sandnessjøen, Stabbsundet og Åmnøy, Sommarøy, 
Sørvær og Tromvik. Simen har hatt en sentral rolle i alle tiltaksvurderingene.  
Prosjektleder. 
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2015 
 

Samfunnsøkonomisk analyse av tiltak i farleden inn til Farsund 
For Kystverket  
Innenfor rammeavtale med Kystverket innen ´Samfunnsøkonomisk analyse´ har Vista Analyse 
gjennomført en nytte-kostnadsanalyse av utdyping og merking av farleden inn til Farsund havn 
i Vest-Agder.  
Vista-rapport 2015/13. Sentral prosjektmedarbeider. 

2014-
2015 

Utredning av tilskuddsordning for kondemnering av skip 
For Nærings- og fiskeridepartementet 
I samarbeid med Propel AS har Vista Analyse utredet i hvilken grad en tilskuddsordning for 
kondemnering kan bidra til utfasing av eldre skip, om dette vil påvirke nærskipsflåtens 
miljøutslipp, påvirke strukturen i nærskipsfart og/eller gi insentiv til investeringer i nye skip 
eller nyere skip i annenhåndsmarkedet. Simen hadde et spesielt ansvar for å analysere 
omfanget av norskkontrollerte skip i nærskipsfart med utgangspunkt i AIS-data og modellere 
hvor mange av disse som kan forventes å bli kondemnert. Det sto også sentralt å vurdere ulike 
tilskuddsutforminger med hensyn til effektivitet, målt som kondemnerte skip per krone i 
tilskudd (proveny).  
Prosjektleder i Vista Analyse. 

2014-
2015 
 

Utvikling i fartøystørrelser, motor- og drivstoffteknologi 
For Kystverket 
I samarbeid med Propel AS har Vista Analyse kartlagt den historiske utviklingen i størrelse, 
motor- og drivstoffteknologi for nærskipsflåten fra 2006 til 2013. Kartleggingen dannet 
utgangspunkt for å utrede og begrunne forventninger til utvikling i fartøyenes størrelse, motor- 
og drivstoffteknologi frem mot 2060. Simen hadde et spesielt ansvar for å analysere utviklingen 
fra 2006 til 2013 med utgangspunkt i AIS-data og begrunne utfallsrommet for CO2-utlipp fra 
flåten. Det var avgjørende for å si hvordan skipene vil utvikle seg frem mot 2060.  
Prosjektleder i Vista Analyse. 

2012-
2015 
 

Metodikk for vurdering av mindre tiltak 
For Kystverket 
På oppdrag fra Kystverket har Vista Analyse utviklet en modell for forenklet vurdering av 
samfunnsøkonomisk lønnsomhet av mindre tiltak (tiltak under 100 millioner kroner) innenfor 
Kystverkets virkeområde. Modellen heter KVIRK (Kystverkets modell for VIRKnings-
beregninger av mindre tiltak), og er nærmere dokumentert i egen håndbok. Siden førsteversjon 
av modellen ble utviklet i 2012 er den videreutviklet i fire omganger. Rammeverket har totalt 
blitt benyttet til å vurdere om lag 30 farleds- og fiskerihavntiltak.  
Vista-rapport 2015/16. Prosjektleder. 

2014  Ikke-prissatte virkninger i samfunnsøkonomiske analyser 
For Kystverket 
Innenfor rammeavtale med Kystverket innen ´Samfunnsøkonomisk analyse´ har Vista Analyse 
gjennomgått hvilke ikke-prissatte temaer som bør inkluderes i en samfunnsøkonomisk analyse 
innenfor Kystverkets virkeområde. Prosjektet omfattet også å gi en vurdering av hvilken 
metodikk som er best egnet for å håndtere disse effektene i forenklede (KVIRK-analyse) og fulle 
samfunnsøkonomisk analyser.  
Vista-rapport 2014/53. Sentral prosjektmedarbeider 
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2014 
 

Samfunnsøkonomiske kostnader av fremmede arter 
For Miljødirektoratet 
I dette prosjektet skal Vista Analyse kvantifisere samfunnsøkonomiske kostander av fremmede 
arter. Prosjektet innebærer å kvantifisere kostnader for 10-15 arter ved hjelp av 
datainnsamling av tiltakskostander, statistiske metoder for å aggregere tiltakskostander etter 
kjent artsomfang og -utbredelse. Vi skal også se på muligheten for å anslå den totale 
samfunnsøkonomiske kostnaden av alle de om lag 2.000 fremmede artene. Simen har et spesielt 
ansvar for den statistiske analysen.  
Vista-rapport 2014/52. Prosjektmedarbeider. 

2014 
 

Samfunnsøkonomiske virkninger av økt fornøyelseskjøring med snøscooter 
For Den Norske Turistforening 
I dette prosjektet har Vista Analyse samlet inn data, fastsatt verdsettingsmetodikk for de ulike 
virkningene og kvantifisere samfunnsøkonomiske kostander og gevinster av forslaget til 
lovendring om at kommunene skal forvalte motorisert ferdsel i utmark. Prosjektet innebar 
blant annet å gjennomføre en web-basert spørreundersøkelse til alle landets kommuner, for å 
undersøke om det er fysisk mulig å etablere snøscooterløyper i kommunen – samt kartlegge 
kommunestyrenes holdning til lovendringen.  
Vista-rapport 2014/44. Sentral prosjektmedarbeider. 

2014 Hva kjennetegner kommuner før de havner på ROBEK? 
For Fylkesmannen i Nordland 
Som en del av arbeidet med å styrke Fylkesmannen i Nordland sin kunnskap om ROBEK-
kommuner har Vista Analyse fått i oppdrag å kartlegge kjennetegn ved kommuner før de havner 
på ROBEK. Prosjektet innebærer analysere ROBEK-forløpet i Andøy, Vestvågøy og Tysfjord 
kommune. Resultatene skal avstemmes mot inntrykk blant rådmenn i Salten.  
Prosjektleder. 

2013-
2014 
 

KS1 Teknologi for militær luftromsovervåking 
For Finansdepartementet og Forsvarsdepartementet 
Dette prosjektet innebar en ekstern kvalitetssikring (KS1) av teknologivalg for militær 
luftovervåking, herav en usikkerhets- og en samfunnsøkonomisk kostnads-virkningsanalyse. 
Nullalternativet innebærer videre drift av radarsystemet uten ytelsesforbedring. Alternative 
konsepter er knyttet til valg av plattform (luftbåren, bakkebasert, satellitt og kombinasjon av 
luftbåren/bakkebasert).  
Vista-rapport 2014/29. Sentral prosjektmedarbeider. 

2014 
 

Videreutvikling av ´Veileder i økonomistyring for folkevalgte´ 
For Fylkesmannen i Nordland 
I dette prosjektet har Vista Analyse videreutviklet ´Veileder i økonomistyring for folkevalgte´, 
som ble utarbeidet i 2009. Oppdateringen innebar blant annet å utarbeide et kapittel i 
veilederen som er spesielt rettet mot kommuner som er oppført på ROBEK-listen, tydeliggjøre 
rollen til kontrollutvalget samt gi en pedagogisk forklaring av pensjonsutfordringen 
kommunene står overfor.  
Prosjektleder. 
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2013-
2014 
 

Kartlegging av kommunenes klima- og energiplaner 
For Miljødirektoratet 
I dette prosjektet har Vista Analyse kartlagt systematiske forskjeller i kommunenes klima- og 
energiplaner. Kartleggingen startet med en gjennomgang av 180 klima- og energiplaner og 
gjennomføring av spørreundersøkelse rettet mot den som har vært operativt ansvarlig å 
utarbeide for klima- og energiplanen i hver kommune/fylkeskommune. Deretter fulgte en 
statistisk analyse av det innsamlede datagrunnlaget. Analysen hadde til hensikt å identifisere 
om det er systematiske forskjeller i planenes form og innhold mellom kommuner med ulike 
kjennetegn. Til slutt gjennomførte vi en kvalitative dybdeintervjuer med 15 rådmenn og 
ordførere. Simens rolle i prosjektet var å være prosjektleder, samt å ha hovedansvar for 
spørreundersøkelsen og den statistiske analysen.  
Vista-rapport 2014/23. Prosjektleder. 

2013-
2014 
 

Kartlegging av fylkeskommunenes prioritering av veiformål 
For NHO 
I dette prosjektet har Vista Analyse kartlagt fylkeskommunenes ressursbruk og prioriteringer 
til veiformål før og etter forvaltningsreformen. I tillegg ble forvaltningsreformens konsekvenser 
på fylkesveinettet, prioriteringer, effektiv ressursbruk og gjennomføring av prosjektene 
analysert. Simens rolle i prosjektet var blant annet å hente ut og analysere KOSTRA-data. Vista-
rapport 2014/02.  
Prosjektmedarbeider. 

2013-
2014 
 

Enhetskostnader og kalkulasjonspriser for fiskefartøy 
For Kystverket 
Innenfor rammeavtale med Kystverket innen ´Samfunnsøkonomisk analyse´ har Vista Analyse 
utviklet enhetskostnader og kalkulasjonspriser for fiskefartøy. Prosjektet besto i innsamling av 
data fra Fiskeridirektoratets lønnsomhetsundersøkelse og ulike fartøyregistre. Deretter ble det 
gjennomført en statistisk analyse av datagrunnlaget for å identifisere tids- og distanseavhengige 
kostnader (kroner per time og kroner per nautisk mil). Enhetsprisene og kalkulasjonsprisene 
skal benyttes i nytte-kostnadsanalyser innenfor Kystverkets virkeområdet. Vista-rapport 
2014/1.  
Prosjektleder. 

2013 
 

Samfunnsøkonomisk analyse av Husleietvistutvalget 
For Kommunal- og regionaldepartementet  
I dette prosjektet har Vista Analyse gjennomført en samfunnsøkonomisk analyse av 
Husleietvistutvalget. I tillegg vurderte vi i hvilken grad målsetningen med virksomheten er 
oppfylt, samt om utvalget bidrar til økt rettssikkerhet. Simens oppgave var å samle inn data over 
husleietvistsaker (antall saker og ressursbruk) til forliksråd, tingrett og lagmannsrett, samt 
analysere dataene med det formålet å vurdere den samfunnsøkonomiske nytten og kostnaden 
av HTUs virksomhet. Ressursbruken per husleietvistsak ble kartlagt ved hjelp av intervjuer og 
analyse av domstoldata.  
Vista-rapport 2013/41. Sentral prosjektmedarbeider. 
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2013 
 

Analyse av utgiftsbehov til kommunal landbruksforvaltning 
For Landbruks- og matdepartementet 
I dette prosjektet kartla Vista Analyse kommunenes utgifter til landbruksområdet ved hjelp av 
en spørreundersøkelse til alle norske kommuner, og identifisere kriterier som fanger opp 
variasjoner i utgiftsbehovet til kommunal landbruksforvaltning. Utgiftsbehovet ble identifisert 
ved hjelp av økonometrisk analyse. Spørreundersøkelsen inkluderte også spørsmål om 
kommunenes organisering av landbruksforvaltningen og hvordan man i dag fører utgifter til 
landbruksforvaltningen i KOSTRA. Prosjektet endte opp med en anbefaling om hvilke 
fordelingskriterier som bør benyttes i inntektssystemet, for å fange opp utgiftsbehov til 
landbruksforvaltningen på en bedre måte.  
Vista-rapport 2013/34. Prosjektleder. 

2013 
 

Utarbeidelse av ´Veileder i økonomiplanlegging med kommuneplanperspektiv for 
folkevalgte´ 
For Fylkesmannen i Nordland 
I dette prosjektet har Vista Analyse utarbeidet en veileder i økonomiplanlegging med 
kommuneplanperspektiv for folkevalgte. Veilederen er tilpasset de folkevalgte i kommunene i 
Nordland, ved at den fokuserer på de viktigste prinsippene og er skrevet på en folkelig måte. 
Rambøll Norge, Aptum Consulting og Workhouse var underleverandører i prosjektet. Vei-
lederen brukes av Fylkesmannen i Nordland til å bidra til økt bevissthet rundt prinsipper for 
god økonomiplanlegging blant kommuner i Nordland.  
Prosjektleder for hele konsortiet. 

2013  Samfunnsøkonomisk analyse av utdyping av farleden inn til  
Polarbase  
For Kystverket 
Innenfor rammeavtale med Kystverket innen ´Samfunnsøkonomisk analyse´ har Vista Analyse 
gjennomført nytte-kostnadsanalyse av utdyping av farleden inn til Leirvika/Polarbaseområdet 
i Hammerfest kommune. KVIRK ble benyttet for å vurdere kostnadssiden. Nytten av tiltaket er 
i all hovedsak knyttet til redusert ulykkesrisiko for rigganløpene til basen. Beregningene i 
KVIRK ble derfor supplert med selvstendige beregninger av forventet riggaktivitet i analyse-
perioden, med den hensikt å kvantifisere hva betalingsviljen for redusert ulykkesrisiko per 
rigganløp må være for at tiltaket skal være lønnsomt.  
Vista-rapport 2013/23. Prosjektleder. 

2013 Kvalitetssikring av økonomiplan 
For Andøy kommune i Nordland 
Som et innspill til Andøy kommunens arbeid med å utvikle økonomiplan for 2014-2017 har 
Vista Analyse ved Simen Pedersen kvalitetssikret kommunens økonomiplan for 2013-2016. 
Arbeidet ledet fram til konkrete råd om hvordan dokumentet blir et bedre styringsdokument, 
samt hvordan realismen i økonomiplanen kan forbedres. Kommunen bør blant annet justere 
SSBs befolkningsframskrivinger med lokal kunnskap og innarbeide forventningene om at 
renten vil øke.  
Prosjektleder. 

2013  Hva menes med forpliktende plan for omstilling og kostnadskutt? 
For Fylkesmannen i Nordland   
Som en del av arbeidet med å videreutvikle og oppdatere veilederen i økonomistyring for 
folkevalgte har Vista Analyse gitt begrepet ´forpliktende plan´ innhold. Prosjektet ledet frem til 
anbefalinger knyttet til hvilke krav som bør stilles til slike planer, samt hvordan man kan 
komme fra plan til handling.  
Prosjektleder. 
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2013 
 

Kunne vi belønne kommunene for miljøresultater? 
For Økosystemtjenesteutvalget 
Kommunene har en viktig rolle i å oppfylle statlige målsettinger om opprettholdelse og 
ivaretagelse av økosystemtjenester, men det er reist spørsmål med hvorvidt de har økonomiske 
insentiver til å oppfylle disse målsettingene. I dette prosjektet vurderte vi om dagens ordninger 
gir slike insentiver, og om ordningen med rammetilskudd fra stat til kommune eventuelt kan 
utvides til i større grad å gi slike insentiver, eventuelt om slike insentiver kan gis via andre 
overføringer fra stat til kommune. Arbeidet inngikk i NOU om økosystemtjenester.  
Prosjektmedarbeider. 

2013 
 

Mineralnæringen i Nord-Norge 
For Nærings- og handelsdepartementet 
Som en del av «Kunnskapsinnhenting - verdiskaping i nord» har Vista Analyse gjennomført en 
sektoranalyse for mineralnæringen i Nord-Norge. Simen har hatt ansvaret med å samle inn, 
analysere og presentere regnskapsdata for å identifisere næringens verdiskaping.  
Vista-rapport 2013/14. Prosjektmedarbeider. 

2012 Utarbeidelse av ´Veileder i økonomiplanlegging for kommuner og fylkeskommuner´ 
For Kommunal- og regionaldepartementet  
Veilederen skal være et verktøy som bidrar til god praksis og god økonomiforvaltning i 
kommuner og fylkeskommuner. Det dreier seg altså ikke bare om å gi økt kunnskap om 
økonomiforvaltning, men å stimulere til endret gjennomføring. Simen hadde en sentral rolle i 
utvikling av veilederen, og har et spesielt ansvar for å sikre at veilederen fremmer betydningen 
av å danne et realistisk og fullstendig grunnlag som utgangspunkt for arbeidet med 
økonomiplanen, og belyse hvordan administrasjonen kan lage gode beslutningsunderlag. 
Sentral prosjektmedarbeider. 

2012 
 

Kommunaløkonomiske konsekvenser av økt bosetting som følge av petroleums-
virksomhet 
For Olje- og energidepartementet  
I dette prosjektet beregnet Simen kommunaløkonomiske virkninger av petroleumsvirksomhet 
utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja frem mot 2050. Våre beregninger av kommunal-
økonomiske konsekvenser innebærer å anslå økt skatteinngang (der vi tar hensyn til inntekts-
utjevningen i inntektssystemet) og økte overføringer til kommunene i regionene via 
utgiftutjevning i inntektssystemet. Beregningene ble sammenstilt i en modell, kalt KIMO 
(Kommunal inntektsmodell) – som kan benyttes til å beregne kommunale inntekter av økt 
sysselsetting og bosetting på kort og lang sikt.  
Prosjektleder i Vista Analyse. 

2012 
 

Evaluering av tilskudd som skal bidra til å øke produksjon og forbruk av økologisk mat 
For Statens landbruksforvaltning  
Prosjektet innebar å evaluere produksjonstilskuddets og utviklingstilskuddenes effekt på 
prosjektets overordnede målsetning: økt produksjon og forbruk av økologisk mat i Norge. For å 
sannsynliggjøre en eventuell effekt av programmet benyttet vi oss av litteraturstudier, 
kvantitativ spørreundersøkelse og dybdeintervjuer. Simen hadde et spesielt ansvar for 
evalueringen av produksjonstilskuddenes effekt på målet om økt produksjon av økologisk mat, 
samt design og analyse av spørreundersøkelsen.   
Vista-rapport 2012/36. Sentral prosjektmedarbeider. 



  CV Simen Pedersen 

CV Simen Pedersen 11 

2012 Evaluering av «Kompetansenettverket for småskala matproduksjon» 
For Innovasjon Norge 
Prosjektet innebar å evaluere om bevilgningene har effekt på prosjektets overordnede 
målsetning: økt verdiskaping til primærleddet. For å sannsynliggjøre en eventuell effekt av 
programmet vil vi benytte vi oss av regnskapsanalyse, kvantitativ spørreundersøkelse og 
dybdeintervjuer. Simen har et spesielt ansvar for design og analyse av spørreundersøkelsen, 
effektmåling og samfunnsøkonomiske vurderinger. Prosjektet blir gjennomført i samarbeid 
med Oxford Research og Høyskolen i Gjøvik.  
Sentral prosjektmedarbeider. 

2011-
2012  

Samfunnsøkonomisk analyse av ny molo og utdyping ved Myre fiskerihavn 
For Kystverket  
Innenfor rammeavtale med Kystverket innen ´Samfunnsøkonomisk analyse´ har Vista Analyse 
gjennomført en nytte-kostnadsanalyse av ny molo og utdypning ved Myre fiskerihavn i Øksnes 
kommune i Vesterålen.  
Vista-rapport 2012/20. Sentral prosjektmedarbeider. 

2011-
2012  

Statlige overføringer til Vestfoldsamfunnet 
For Vestfold fylkeskommune 
Vista Analyse har kartlagt statlige overføringer til Vestfoldssamfunnet. Simen hadde et spesielt 
ansvar for deloppgaven som omhandler kartlegging av statlige overføringer til kommunene i 
Vestfold. I tillegg til selve kartleggingen har Simen analysert hvilke kriterier, vurderinger og 
eventuelt skjønn som er lagt til grunn for overføringene. Prosjektet ble gjennomført i samarbeid 
med DAMVAD Norge.  
Vista-rapport 2012/14. Prosjektleder. 

2011-
2012  

Samfunnsøkonomisk nytte og lønnsomhet av høyhastighetsbredbånd i distriktene 
For Kommunal- og regionaldepartementet 
I dette prosjektet har Vista Analyse utredet den samfunnsøkonomiske nytten av 
høyhastighetsbredbånd i norske distriktsområder. Videre vurderte vi den samfunns-
økonomiske lønnsomheten ved utbygging av høyhastighetsbredbånd i distriktene, finans-
ieringsmodeller og virkemidler for økt gevinstrealisering.  
Vista-rapport 2012/11. Sentral prosjektmedarbeider. 

2011-
2012 
 

KS1 Basevalg for forsvarets nye kampfly F-35  
For Finansdepartementet og Forsvarsdepartementet 
I dette prosjektet ble det gjennomført en ekstern kvalitetssikring (KS1) av lokalisering av de 
nye kampflyene, herav en usikkerhetsanalyse og en samfunnsøkonomisk kostnads-virknings-
analyse. Alternativene som utredes er Bodø, Evenes og Ørland – og ulike kombinasjoner av 
disse.  
Vista-rapport 2012/2. Sentral prosjektmedarbeider. 

2011-
2012 
 

Samfunnsøkonomisk analyse av Austevoll fiskerihavn 
For Kystverket  
Innenfor rammeavtale med Kystverket innen ´Samfunnsøkonomisk analyse´ har Vista Analyse 
gjennomført en nytte-kostnadsanalyse av etablering av en ny fiskerihavn i området Salthella-
Djupevågen i Austevoll kommune. Pedersen var hovedressursen i gjennomføringen av analysen 
og verdsatte nytteeffekter som verdi av den nye havnen som liggehavn for havfiskeflåten og 
som nødhavn.  
Vista-rapport 2012/1. Sentral prosjektmedarbeider. 
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2011-
2012 

KS1 Stad skipstunnel  
For Finansdepartementet og Kyst- og fiskeridepartementet 
I dette prosjektet ble det gjennomført en ekstern kvalitetssikring (KS1) av bygging av Stad 
skipstunnel, herav en samfunnsøkonomisk nytte-kostnadsanalyse. Simen hadde et spesielt 
ansvar for å verdsette investeringens nytteeffekter som nyskapt trafikk med hurtigbåt og spart 
ventetid ved dårlig vær ved hjelp av blant annet økonometrisk analyse. Prosjektet ble 
gjennomført sammen med Holte Consulting.  
Sentral prosjektmedarbeider. 

2011  Utarbeidelse av ´Veileder i kommunal økonomistyring for folkevalgte´ 
For Fylkesmannen i Nordland   
Sammen med Econ Pöyry har Vista Analyse utarbeidet et undervisningsopplegg i kommunal 
økonomistyring for folkevalgte i kommunene i Vesterålen. Undervisningsopplegget, som består 
av en veileder og en presentasjon, skal brukes av Fylkesmannen i Nordland til å bidra til økt 
bevissthet rundt prinsipper for god økonomistyring, rolleavklaring mellom administrasjon og 
folkevalgte, samt gi en innføring i hva som er en kommunes oppgaver og rammebetingelser.  
Prosjektleder. 

2011 
 

Oppfølging av ROBEK-kommuner i Vesterålen 
For Fylkesmannen i Nordland   
Som oppfølging av ROBEK-analysen for Vesterålen har Econ Pöyry bistått med å gjennomføre 
en workshop der kommunene diskuterte felles utfordringer og utvekslet ideer/erfaringer. 
Prosjektleder.  

2011 KS2 E136 Tresfjordbrua og Vågstrandstunnelen  
For Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet   
I dette prosjektet hadde Econ Pöyry ansvaret for å gjennomføre en ekstern kvalitetssikring 
(KS2) av prosjektets inntektsside. Dette innebar blant annet kvalitetssikring av inntekts-
potensial fra bompenger og gjennomføring usikkerhetsanalyse. Prosjektet ble gjennomført 
sammen med Holte Consulting.  
Sentral prosjektmedarbeider. 

2011 
 

Evaluering av «Trebasert innovasjonsprogram» 
For Innovasjon Norge  
Prosjektet innebar å evaluere om bevilgningene har effekt på prosjektets overordnede 
målsetning: økt forbruk av tre i Norge. For å sannsynliggjøre en eventuell effekt av programmet 
benyttet vi oss av regnskapsanalyse, kvantitativ spørreundersøkelse og dybdeintervjuer. ECON-
rapport 2011-016.  
Sentral prosjektmedarbeider.  

2010- 
2011 
 

Konseptvalgsutredning (KVU) for Regionpakke Bergen 
For Statens vegvesen.  
I dette prosjektet fungerte Econ Pöyry som underleverandør til Norconsult AS og hadde ansvar 
for å gjennomføre samfunnsøkonomisk nytte-kostnadsanalyse for ulike transportkonsepter. I 
tillegg til nytte-kostnadsanalyse innebar prosjektet bistand i konseptutvikling. ECON-rapport 
2011-014.  
Prosjektleder. 
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2010 
 

KS1 EURO 2016 
For Finansdepartementet og Kultur- og kirkedepartementet  
I dette prosjektet ble det gjennomført en ekstern kvalitetssikring (KS1) av Norges fotball-
forbunds søknad om statsgarantier og -støtte i forbindelse med et eventuelt EM i fotball for 
herrer i 2016. I tillegg til kvalitetssikringen består arbeidet av å utarbeide en samfunns-
økonomisk nytte-kostnadsanalyse for Norge av å gjennomføre mesterskapet. Prosjektet ble 
gjennomført sammen med Holte Consulting.  
ECON-rapport 2010-111. Sentral prosjektmedarbeider. 

2010  ROBEK-Analyse for Vesterålen 
For Fylkesmannen i Nordland 
I prosjektet utredet vi årsaker til at Nordlandskommuner er oppført i ROBEK, da spesielt 
ROBEK-kommunene i Vesterålen, ved hjelp av analyse av regnskapsdata og dybdeintervjuer. 
Analysene av regnskapsdataene (KOSTRA-data) kartla hvilke budsjettposter som kan bidra til 
å forklare at gapet mellom inntekter og utgifter er så stort at kommunene er oppført i ROBEK-
listen. Vi sammenliknet også økonomiske indikatorer i regnskapsdata for alle kommunene i 
Nordland mot andre norske kommuner. ECON-rapport 2010-078.  
Sentral prosjektmedarbeider. 

2010 
 

Utredning av behov for leveringspliktige posttjenester  
For Post- og teletilsynet 
Utredning om norske husholdningers og små og mellomstore bedrifters (SMB) behov for 
leveringspliktige posttjenester. Vi benyttet survey-undersøkelser mot landsrepresentative ut-
valg for hver av de to gruppene. Dette materiale gjorde det mulig å studere respondentenes 
behov for leveringspliktige posttjenester, mellom sosioøkonomiske og geografiske grupper, 
samt beregne respondentenes samlede betalingsvilje for å opprettholde dagens leveringsplikt 
gitt de tre endringene. Vi kartla også de samfunnsøkonomiske kostnadsbesparelsene for hver 
av endringene, herav Postens bedriftsøkonomiske kostnadsbesparelser, ikke-internaliserte 
miljøbesparelser og skattefinansieringskostnad. Prosjektet ble gjennomført sammen med Vista 
Analyse.  
ECON-rapport 2010-074. Prosjektleder. 

2010 
 

Demografi og kommunale utgifter  
For Trondheim kommune 
Prosjektet omhandlet konsekvensberegninger av befolkningsutvikling i Trondheim og Melhus 
kommune. Utarbeidelse av Excel-modell som kan benyttes til å beregne konsekvenser for det 
kommunale utgiftsbehovet innenfor sosialhjelp og barnevern som følge av forventet 
demografisk utvikling. Vi beregnet også gjennomsnittlige marginalkostnader av en ekstra 
grunnskoleelev og sykehjemsbeboer innenfor eksisterende skole- og sykehjemskapasitet. 
ECON-rapport 2010-049. Sentral prosjektmedarbeider. 

2010 
 

Lokale ruter i inntektssystemet for fylkeskommunene 
For Kommunal- og regionaldepartementet 
Prosjektet omhandler økonometriske analyser av kostnadsdrivere for fylkeskommunal 
kollektivtransport samt beregning av nye kostnadsnøkler for lokale ruter i inntektssystemet for 
fylkeskommunene. Arbeidet innebar også utvikling av forslag til nye kriterievariable i kostnads-
nøkkelen for lokale ruter.  
ECON-rapport 2010-004. Sentral prosjektmedarbeider.  
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2010  Norske eksportforetak 2001-2008 – Analyse av mikrodata  
For Innovasjon Norge  
Analyse av norske eksportforetak i perioden 2001-2008 med utgangspunkt i utenriks- og 
regnskapsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå. I prosjektet kartlegger vi hvordan eksport-
foretakene skiller seg fra sammenliknbare foretak ved hjelp av økonometrisk analyse. Forhold 
som studeres er om eksportforetak har en høyere produktivitet, høyere lønnsutgifter, flere 
ansatte enn øvrige foretak, samt hvor de er lokalisert og hvilke næringer de tilhører. Vi 
gjennomførte også en deskriptiv analyse av omfanget av Innovasjon Norges bruk av virkemidler 
mot eksportbedrifter.  
ECON-rapport 2010-087. Prosjektleder.  

2010 
 

Evaluering av Innovasjon Norge  
For Nærings- og handelsdepartementet 
Evalueringen bestod av omfattende databearbeiding og statistiske/økonometriske analyser av 
deres støtteordninger, som tilskudd, risikolån og lavrisikolån. Analysene kartlegger bedriftenes 
utvikling før/etter at de har mottatt støtte/lån og måler støtteordningenes effekt på bedriftenes 
utvikling. Utover dette hadde Simen et spesielt ansvar for å gjennomføre den samfunns-
økonomiske analysen.  
ECON-rapport 2010-054. Prosjektmedarbeider. 

2009 Beskrivelse og anbefaling om utarbeiding av statistikk for norske eksportforetak 
For Innovasjon Norge 
Utarbeide metode for å koble regnskapsstatistikk og utenriksstatistikk for norske foretak slik 
at man kan studere eksportforetak på mikronivå. Prosjektleder. 

2009 
 

Norske eksportbedrifter 1999-2007 – En deskriptiv analyse  
For Innovasjon Norge  
Deskriptiv analyse av norske eksportbedrifters beliggenhet, verdiskaping, produktivitet og 
sysselsetting ved hjelp av økonomisk teori og statistiske analyser.  
ECON-notat 2009-028. Prosjektleder. 

2009 
 

Evaluering av seks NCE-er 
For Innovasjon Norge 
Evaluering av seks Norwegian Centers of Expertise (NCE) ved hjelp av statistiske analyser av 
utviklingen i NCE-enes sysselsetting og verdiskaping fra 2001 til 2008 i forhold til relevante 
referansegrupper.  
ECON-rapport 2009-045. Prosjektmedarbeider. 

2009 
 

Regionale selskapers utvikling og verdiskaping 
For Flere regionale energi- og infrastrukturselskaper 
Ringvirkningsanalyse av regionale energi- og infrastrukturselskapers påvirkning på regional 
næringsutvikling og utredning av fremtidige konsekvenser for lokal økonomisk utvikling ved 
en eventuell flytting av selskapenes hovedkontor ut av regionen.  
ECON-rapport 2009-091. Prosjektmedarbeider. 

2009 Deskriptiv analyse av Innovasjon Norges klientdatabase 
For Innovasjon Norge 
Deskriptiv analyse av Innovasjon Norges støtteordninger, tilskudd, risikolån og lavrisikolån, til 
norske virksomheter i 2008. Med spesiell vekt på støtteordningenes fordeling på nærings-
områder i forhold til norsk næringsliv forøvrig.  
Prosjektmedarbeider. 
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