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PROFIL
Jens Furuholmen har en mastergrad i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo fra 2016, og har jobbet
i Vista siden våren 2017. Jens skrev masteroppgave ved Frischsenteret for samfunnsøkonomisk
forskning – En empirisk studie av delingsøkonomien i Norge. I Vista har Jens jobbet med blant annet
kartlegging og evaluering av tilskuddsordninger, samfunnsøkonomiske kostnadsberegninger og statistisk analyse. Fra studier og jobb har han erfaring med innsamling, behandling og analyse av store
datasett.

UTDANNELSE
2014 --- 2016.

Master i samfunnsøkonomi, Universitet i Oslo
Masteroppgave: Effekten av Airbnb på hotellbransjen i Norge.
Masteroppgaven ble sitert i delingsøkonomisk utvalg (NOU 2017:4)
Redaktør i studenttidskriftet Observator

2011 – 2014

Bachelor i samfunnsøkonomi, Universitetet i Oslo. 40 studiepoeng i
statsvitenskap.

SPRÅK
Norsk

Morsmål

Engelsk

Flytende

ARBEIDSERFARING
2017 - d.d.

Konsulent, Vista Analyse AS.

2012-2017

Deltidsansatt, Hedmark kunnskapspark.
Deltidsjobb ved siden av studiet. Hedmark kunnskapspark hjelper nystartede
bedrifter i fylket. Arbeidsoppgaver var å samle og analysere datasett. Skrive presentasjoner og aviskronikker. Skrive nettsider og brosjyrer.
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PROSJEKTERFARING
2017 – d.d

Nærings og handelsanalyse Elverum
Elverum kommune

2017 – d.d

Nærings og handelsanalyse Fyllingsdalen bydelssenter
Citycon

2017 – d.d

Analyse av arealbruksvirkninger av samferdselsinvesteringer i by
Statens Vegvesen
Prosjektmedarbeider. Identifisere og dokumentere arealbruksvirkninger av investeringer i gateprosjekter med Torggata i Oslo sentrum som case.

2017

Tilskuddsordningen for friskoler
Abelia
Prosjektmedarbeider. Vista Analyse utredet noen sentrale sider ved kostnader til bygg
og tilskuddsordninger for friskoler. Målet var å synliggjøre forskjeller i inntekter og
kostnader mellom friskoler og offentlige skoler. Rapporten så også på effekter av
tilskuddsordningen for kommuner, fylker og friskoler.

2017

Kostnadene av fysisk inaktivitet
Norsk friluftsliv
Prosjektmedarbeider. Vista analyse har gjort en samfunnsøkonomisk analyse av kostnaden av fysisk inaktivitet. Analysen ser spesielt på hvordan kostnadene fordeler seg på
arbeidsgiver, kommune og stat. Vista kalkulerte fire potensielle fremtidsscenarier, hvor
man antok at befolkningens livsstil ble forverret.

2017

Klimatilpasning i Polen
EØS-midlene
Prosjektmedarbeider. Vista analyse var involvert i et prosjekt om klimatilpasning i 106
polske byer. Prosjektet ble utført i samarbeid med det polske forskningsinstituttet IOSPIB (Institute of Environmental Protection – National Research Insitute). Det ble holdt
treningsseminarer for rundt 500 offentlig administrativt ansatte. På seminarene delte
Vista erfaringer fra gode norske eksempler på klimatilpasning.

PUBLIKASJONER
2017

CV

Effekten av Airbnb på hotellbransjen i Norge. Samfunnsøkonomen nr 3 2017.
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