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PROFIL
Mari Brekke Holden er samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo. Hun har betydelig erfaring med
datahåndtering og analyse fra sin tid i Finansdepartementet, arbeidet med masteroppgaven og hennes
studentengasjement som forskningsassistent ved UiO og i Norges Bank. I tillegg til regneark, behersker
Mari flere statistikkprogrammer, og har erfaring med økonometrisk analyse av paneldata. Sammen
med Bernt Bratsberg fra Frischsenteret, har Mari publisert en artikkel i Samfunnsøkonomen om
effektene av allmenngjøring i byggebransjen (Samfunnsøkonomen nr 2, 2015). På oppdrag for KMD
har Mari benyttet registerdata fra både Husbanken og SSB til å studere bostøttemottakere, samt
identifisere potensielle støtteberettigede som ikke per i dag søker bostøtte. Mari kom til Vista Analyse
fra Finansdepartementet, der hun har hatt ansvar for budsjettarbeidet opp mot Arbeids- og sosialdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Kunnskapsdepartementet og Justis- og
beredskapsdepartementet. Arbeidet innebærer å vurdere økonomiske og samfunnsmessige konsekvenser av forslag fra departementene som grunnlag for tilrådning til politisk ledelse i
Finansdepartementet. Mari har blant annet arbeidet med pensjonsspørsmål, herunder innretningen av
en ny tjenestepensjon i offentlig sektor, og budsjettering av utgiftene under folketrygden og på asyl- og
integreringsområdet. Hun deltok i sekretariatet til Barnefamilieutvalget som gjennomgikk støtten til
barnefamiliene (NOU 2017:6).

UTDANNELSE
2012 - 2014
2009 - 2012
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Universitetet i Oslo. 2-årig masterstudie i samfunnsøkonomi. NFI Finanssommerskole
2013 arrangert av NBIM Norges Bank
Universitetet i Bergen. Bachelor i samfunnsøkonomi. Utvekslingsstudent ved National
University of Singapore våren 2011
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SPRÅK
Norsk

Morsmål

Engelsk

Flytende

ARBEIDSERFARING
2017 - d.d.

Konsulent i Vista Analyse

2014 - 2017

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

2013 - 2014

Forskningsassistent ved Universitetet i Oslo. 20 pst. stilling som assistent for fire
forskere ved Økonomisk institutt.

2012 - 2013

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

2004 - 2013

Andre stillinger: Seminarleder i Makro 2 (ECON230) ved UiB (høstsemesteret 2011).
Utarbeidet og publisert innhold på nettsidene til Cappelen Damm tilknyttet forlagets
lærebøker i samfunnsøkonomi for VG2 og VG3 (sommeren 2012 og 2013).
Hjemmesykepleien Årstad bydel sone Solheim (helgevakter høsten
2010). Hjelpepleier Stabæktunet bo- og behandlingssenter (hver sommer i perioden
2008-2011). Taekwondo-instruktør Mudoinstituttet (2004 - 2007)

PROSJEKTERFARING
2018
pågår

Eksport av trygdeytelser
Arbeids- og sosialdepartementet
Vista Analyse skal lage 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.
Mari har hovedansvaret for databearbeiding og modellering, og har en sentral rolle i
prosjektet.

2018
pågår

Effekter av belønninger og sanksjoner ifm. arbeidslivskvalifisering av innvandrere
Justis- og beredskapsdepartementet
Vista Analyse utarbeider en kunnskapsoppsummering av både kvalitative og kvantitative
forskningsresultater der effekter av økonomiske insentiver, belønningssystemer og
sanksjoner er vurdert, med vekt på studier om deltakelse i utdannings- eller
arbeidsrettede tiltak. Resultater som kan ha overføringsverdi for insentivordninger rettet
mot beboere i mottak i forbindelse med kvalifisering til arbeidslivet blant voksne
nyankomne innvandrere, er i fokus.
Mari har en sentral rolle i prosjektet.
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2018
pågår

Økonomiske og administrative konsekvenser av å innføre domstolsbehandling av
tilbakekall av statsborgerskap
Justis- og beredskapsdepartementet
Vista Analyse utredet de økonomiske og administrative konsekvensene av at tingretten
blir førsteinstans i saker om tilbakekall av statsborgerskap, med vekt på virkningene på
statsbudsjettet.
Mari har hatt en sentral rolle i prosjektet, fra datainnhenting og beregning av
budsjetteffektene til rapportskriving.

2017
pågår

Evaluering av tilskuddsordninger til frivillige på integreringsområdet
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Vista Analyse har i samarbeid med ideas2evidence evaluert seks tilskuddsordninger til
frivillige organisasjoner på integreringsfeltet i lys av dagens og fremtidige behov.
Mari har bidratt med informasjonsinnhenting, evaluering av én av tilskuddsordningene og
rapportskriving.

2017

Mer boligvelferd for pengene – målretting av de statlige boligsosiale virkemidlene
Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Rapport 2017/33
Vista Analyse analyserte registerdata fra Husbanken og SSB knyttet til startlån og
bostøtte, vurderte leie-til-eie politikken og kompetansetilskuddet.
Mari hadde ansvaret for analysene av bostøttemottakerne, fra databehandling til
rapportskriving.
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