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Master i samfunnsøkonomi
Tlf.: +47 986 25 699
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Profil
Mari Brekke Holden er samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo, med svært gode resultater. Gjennom
utdanningen og prosjekterfaring har Mari opparbeidet seg solid kompetanse på både kvantitativ og
kvalitativ metode, blant annet fra en rekke utredninger der digitale spørreundersøkelser, casestudier og
intervjuer med kommuner og andre relevante aktører har vært en sentral del av oppdraget.
Mari har betydelig erfaring med datahåndtering og analyse av registerdata, statistikk og
spørreundersøkelser fra Vista Analyse, Finansdepartementet, Norges Bank og UiO, og har vært
analyseansvarlig i mange store prosjekter i Vista på flere millioner kroner. Mari har prosjektledererfaring
fra blant annet evaluering av forskriftsendringer, tilskuddsevaluering samt ett langvarig, datatungt, FoUprosjekt om trygdeordninger på ca. 1 mill. kroner på oppdrag for Arbeids- og sosialdepartementet.

Utdannelse
2012-2014

2-årig masterstudie i samfunnsøkonomi, Universitetet i Oslo.
NFI Finanssommerskole 2013 arrangert av NBIM Norges Bank

2009-2012

Bachelor i samfunnsøkonomi, Universitetet i Bergen.
Utvekslingsstudent ved National University of Singapore våren 2011

Arbeidserfaring
2017-

Vista Analyse, konsulent

2014-2017

Finansdepartementet, Finansavdelingen, saksbehandler (rådgiver fra juli 2016).
Finansavdelingen samordner arbeidet med statsbudsjettet og forbereder avgjørelser i
regjeringen.

2013-2014

Universitetet i Oslo, Økonomisk institutt, forskningsassistent
20 pst. stilling som assistent for fire forskere

2012-2013

Norges Bank, Internasjonal avdeling, studentengasjement
40 pst. stilling. Arbeidet omfattet særlig figurproduksjon, herunder datainnhenting og
bearbeiding i Excel.

2004-2013

Andre stillinger:
UiB, seminarleder i Makro 2 (ECON230) (høstsemesteret 2011).
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Cappelen Damm. Utarbeidet og publiserte innhold på nettsidene tilknyttet forlagets
lærebøker i samfunnsøkonomi for VG2 og VG3 (sommeren 2012 og 2013).
Årstad bydel sone Solheim, hjemmesykepleien (helgevakter høsten 2010).
Stabæktunet bo- og behandlingssenter, hjelpepleier (hver sommer årene 2008-2011).
Mudoinstituttet, taekwondo-instruktør (2004 - 2007)

Prosjekterfaring
Se www.vista-analyse.no/no/medarbeidere/mari-holden-1/ for offentlige rapporter
2021Evaluering av skjermingsordningen for sykepengemottakere
Arbeids- og sosialdepartementet (ASD)
FoU-oppdrag om evaluering av skjermingsordning for sykepengemottakere og
forsikringsordning for små bedrifter.
2021Nasjonal omfangsundersøkelse av økonomisk kriminalitet
Justis- og beredskapsdepartementet (JD)
Vista Analyse skal utrede omfanget av økonomisk kriminalitet rettet mot private og
offentlige virksomheter i Norge.
2021-

Undersøkelse av ressurser, kompetanse og oppgaver i den kommunale helse- og
omsorgstjenesten
Norsk sykepleierforbund (NSF)
Oppdraget innebærer å undersøke ressursene og kompetansen i den kommunale
helse- og omsorgssektoren, sett opp mot utviklingen i behov over tid.

2019-

Følge- og resultatevaluering - Leve hele livet
Helsedirektoratet
Vista Analyse og NIBR OsloMet følgeevaluerer helsereformen Leve hele livet i en
fireårsperiode.
Data- og analysebistand
Statens legemiddelverk (SLV)
Vista Analyse bistod SLV med registerdatabearbeiding og analyser ifm. flere oppdrag fra
Helse- og omsorgsdepartementet ila. 2020-2021.
Husholdningenes kostnader og ulemper ved strømbrudd i og utenfor hjemmet
Statnett
Utredning av befolkningens betalingsvillighet for å unngå at strømbrudd rammer
kritiske samfunnsfunksjoner. Betinget verdsettingsundersøkelse (Contingent Valuation).

2021

2021

2021

2021

2021

2020

Evaluering av tilskuddsordning
Sametinget
Vista Analyse har evaluert tilskuddsordningen for utvikling av læremidler på samisk.
Samfunnsøkonomiske gevinster ved det organiserte musikklivet
Musikerforbundet
Utredning av samfunnsøkonomiske gevinster av organisert musikkliv, herunder
kartlegging av tidsbruk på kor, korps og orkester.
Organisering av faggruppene i Norsk Sykepleierforbund
Norsk sykepleierforbund (NSF)
Kartlegging av faggruppenes roller og oppgaver og analyser av betydning for
medlemsdemokrati og faglig engasjement.
Beregne utviklingen i legemiddelomsetning og apotekavanser
Statens legemiddelverk (SLV)
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2020

Vista Analyse bistod SLV med å evaluere apotekenes avanse.
Områdegjennomgang av legemidler under folketrygden
Finansdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet
Vista Analyse og EY kartla drivere bak utgiftsveksten på legemiddelområdet ved å
analysere omfattende registerdata, samt utarbeider tiltak for å dempe veksten.

2020

Samfunnsøkonomisk analyse av oppgaveoverføring fra Bufetat til fylkeskommunene
Barne- og familiedepartementet
Utredning av de samfunnsøkonomiske konsekvensene av å overføre Bufetats
barnevernsoppgaver til fylkeskommunene i forbindelse med regionreformen.

2020

Evaluering av endring i salærforskriften
Justis- og beredskapsdepartementet
Vista Analyse evaluerte endringen av reisefraværsgodtgjørelsen i salærforskriften.
Registerdata fra domstolsadministrasjonen samt intervju og spørreundersøkelse ble
benyttet i evalueringen.

2019

Evaluering av fastlegeordningen
Helsedirektoratet
Vista Analyse og EY har gjennomført et toårig evalueringsoppdrag for å gi kunnskap om
status og utfordringer for fastlegeordningen. Registerdata, spørreundersøkelser og
intervjuer samt sekundærkilder er benyttet som informasjonskilder.

2019

Vekst, men ingen dramatikk – Anslag for eksport av trygdeytelser om 50 år
Arbeids- og sosialdepartementet
Vista Analyse laget prognoser for omfanget av trygdeeksport 50 år fram i tid, herunder
antallet personer som vil motta eksempelvis pensjon eller barnetrygd fra Norge i
utlandet, ved å benytte registerdata og befolkningsframskrivinger fra SSB.

2018

Kostnader og nytte ved boligtiltak i eldres private hjem
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Utredning av kostnader og gevinster ved boligtiltak i eldres private hjem. Følgeprosjekt
av Et godt bad forlenger livet (i egen bolig).

2018

Et godt bad forlenger livet (i egen bolig)
Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
Vista Analyse og Agenda Kaupang har kartlagt hindringer og kvaliteter i og rundt boligen
til eldre av betydning for deres hjelpebehov. Videre undersøkes hvordan utformingen
av boligen, med og uten tilretteleggingstiltak, påvirker ressurs- og arbeidsbelastningen
for helse- og omsorgsektoren.

2018

Insentivordningers muligheter og begrensinger
Kunnskapsdepartementet
Vista Analyse har utarbeidet en kunnskapsoppsummering om effekter av
insentivordninger, basert på en grundig gjennomgang av empirisk og teoretisk
adferdsforskning fra flere fagdisipliner. Det fokuseres på resultater som kan ha
overføringsverdi med tanke på insentivordninger rettet mot nyankomne flyktninger i
forbindelse med kvalifisering til arbeidslivet.

2018

Økonomiske og administrative konsekvenser av å innføre domstolsbehandling av
tilbakekall av statsborgerskap
Justis- og beredskapsdepartementet
Utredning av de økonomiske og administrative konsekvensene av at tingretten blir
førsteinstans i saker om tilbakekall av statsborgerskap, bl.a. virkning på statsbudsjettet.

2017

Evaluering av tilskuddsordninger til frivillige på integreringsområdet
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. Ideas2evidence-rapport 2018/01
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Vista Analyse har i samarbeid med ideas2evidence evaluert seks tilskuddsordninger til
frivillige organisasjoner på integreringsfeltet i lys av dagens og fremtidige behov.
2017

Mer boligvelferd for pengene – målretting av de statlige boligsosiale virkemidlene
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Vista Analyse analyserte registerdata fra Husbanken og SSB knyttet til startlån og
bostøtte, vurderte leie-til-eie politikken og kompetansetilskuddet.

Publikasjoner
2015

«Effekter av allmenngjøring i byggebransjen». Samfunnsøkonomen no. 2, 2015. (Med
Bernt Bratsberg ved Frischsenteret).

Språk
Norsk

Morsmål

Engelsk

Flytende
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