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PROFIL
Magnus fullførte sin mastergrad i samfunnsøkonomi på Universitetet i Oslo våren 2017 og startet i en
fulltidsstilling som konsulent i Vista Analyse 1. august. Masteroppgaven ble skrevet for Vista Analyse,
hvor han ved bruk av ulike økonometriske metoder undersøkte mulige effekter på betalingsvilje av å
svare fra tablets og smarttelefoner i webundersøkelser. Våren 2017 deltok han på én norsk og én
internasjonal forskningskonferanse for å presentere sine funn, og arbeidet fikk karakteren A. I Vista har
Magnus jobbet med ulike prosjekter i transportsektoren for Nye Veier og NHO, med intervjuer og
spørreundersøkelser i og blant kommuner og kommunale aktører, samt et tyngre forskningsprosjekt
for NVE hvor han hadde ansvar for den kvantitative analysen. For tiden jobber han blant annet med
MVA-ordningen for Skattedirektoratet, FoU-arbeid for Statnett og organisering av kommunal
eiendomsvirksomhet i Nye Drammen kommune.

UTDANNELSE
2015 – 2017

Masterstudiet i samfunnsøkonomi, Økonomisk Institutt, Universitetet i Oslo.
Fordypning «Economics», med hovedvekt på metodefag som matematikk, statistikk og
økonometri.

2013 - 2015

Bachelorstudiet i samfunnsøkonomi, Økonomisk Institutt, Universitetet i Oslo.

2011-2015

Bachelorstudiet i teologi og ledelse, Høyskolen for Ledelse og Teologi.

SPRÅK
Norsk

Morsmål

Engelsk

Flytende

Tysk

Grunnleggende

CV Magnus Ivar Aagaard Skeie

CV Magnus Ivar Aagaard Skeie

ARBEIDSERFARING
2016 - 2017

Seminarleder i mikroøkonomi, Universitetet i Oslo.

2015

Prosjektmedarbeider, Vista Analyse AS.

2012 – d.d.

Daglig leder/Adm. leder, UNITED Oslo.

2012 - 2014

Trainee, tankesmien Skaperkraft.

2011 – 2013

Telefon- og kundeintervjuer, TNS Gallup

PROSJEKTERFARING
2018

2018

2018

2018

2018

Mot en bedre forståelse av kostnad og ulempe av strømbrudd
For Statnett
Vista Analyse gjennomfører et Forsknings- og Utviklingsarbeid (FoU) på ulike
deltemaer, herunder alternative måter å regne KILE på, behandling av HILP-hendelser i
kraftsystemet (High Impact Low Probability) i samfunnsøkonomisk analyse, og
betydningen av strømavbrudds omfang og hyppighet for husholdningenes
avbruddskostnader. Magnus gjennomfører innledende kartleggingsarbeid for
undersøkelse om avbruddskostnader, og senere utforming, gjennomføring og statistisk
analyse av denne undersøkelsen.
(Pågående arbeid)
Sensitivitetsanalyse for KILE Tilleggsundersøkelsen 2017/2018
For Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE)
Vista Analyse gjennomfører en sensitivitetsanalyse for resultatene fra arbeidet med
nye KILE-funksjoner for husholdninger - tilleggsundersøkelse lange avbrudd for NVE i
2017/2018. Magnus gjennomfører analysen og skriver rapport.
(Vista-rapport 2018/15)
Endringer i MVA-ordningen
For Skattedirektoratet
Vista Analyse bistår med kartlegging av virkninger ved en foreslått endring i
rapporteringskravet knyttet til MVA-meldingen. Det skal gjennomføres
dybdeintervjuer og eksperimenter for å kartlegge ressursbruken i ulike segmenter i
næringslivet, offentlig forvaltning og frivillig sektor som vil påløpe med det nye
informasjonskravet. Magnus deltar i dokumentstudier, intervjuer, eksperimenter og
påfølgende dataanalyse.
(Pågående arbeid)
Organisering av eiendomsvirksomheten i Nye Drammen kommune
For Prosjektkontoret for Nye Drammen kommune
Vista Analyse bistår med rådgivning til fremtidig organisering av
eiendomsvirksomheten i Nye Drammen kommune, etter kommunesammenslutning
mellom Drammen, Svelvik og Nedre Eiker. Magnus organiserer dybdeintervjuer med
over 20 representanter fra de tre kommunene, deltar i intervjuene og systematiserer
informasjonen, samt gjennomfører dokumentstudier.
(Pågående arbeid)
Strategisk utvikling av Nasjonal Transportplan
Vista Analyse har bistått Nye Veier med rådgivning for hvordan Nasjonal
Transportplan kan utvikles til å bli et mer overordnet, strategisk dokument, med
mindre detaljfokus på enkeltprosjekter. Leveransen har vært lysark til Nye Veiers
møter med Samferdselsdepartementet i april. Magnus deltok i det første av flere
deloppdrag i april, og har bidratt med strategisk tenkning og utarbeidelse av lysark.
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(Intet publisert materiale)
Kvalitetsikring av prosjektgrunnlag med nye forutsetninger – E18 LangangenDørdal (Telemark)
For Nye Veier AS
Vista Analyse gjennomfører kvalitetssikring av de samfunnsøkonomiske analysene og
finansieringsberegningene med bompengeopplegg knyttet til utbygging av E18
Langangen-Dørdal i Telemark, med nye utbyggingsforutsetninger sammenlignet med
høsten 2017. Prosjektet gjennomføres under rammeavtale med Nye Veier, i samarbeid
med WSP. Magnus har gjennomført kvalitetssikring av oppdaterte trafikkprognoser og
bompengeberegninger, den samfunnsøkonomiske analysen og skrevet sluttrapporten.
(Pågående arbeid)
2017/2018 Kartlegging av kostnader og avgifter i samferdselssektoren
For Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) Transport
Vista Analyse har bistått NHO med kartlegging av kostnader og avgifter i
samferdselssektoren, herunder fordelingen mellom næringslivets transporter og
personreiser, og utviklingen i denne de siste tiårene. Oppdragsgiver ønsket et grunnlag
for sine innspill til Nasjonal Transportplan (Samferdselsløftet IV). Magnus har
innhentet, bearbeidet og analysert datamateriale, og presentert dette i sluttrapporten.
Vista-rapport 2018/08
2017/2018 Tilhørighet blant barn og unge – de unges stemme
For Sparebankstiftelsen DNB
Vista Analyse deltar i et prosjekt ved Lindeberg skole, der 8. klasse skal arbeide med
begrepet ”tilhørighet” og foreslå tiltak som styrker tilhørigheten blant skolens elever.
Utover å delta i forberedelse og gjennomføring av prosjektet er Vista ansvarlige for
utforming og gjennomføring av en spørreundersøkelse til 76 elever, samt analysere og
rapportere resultatene. Magnus har designet webskjemaet til undersøkelsen og
tilrettelagt for gjennomføring.
Vista-rapport 2018/06
2017/2018 Nye KILE-funksjoner for husholdninger – tilleggsundersøkelse lange avbrudd
For Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Kvalitetsjusterte inntektsrammer ved ikke levert energi (KILE) er et mål på
samfunnets kostnader ved avbrudd i strømforsyningen. I hovedprosjektet utarbeidet
Vista Analyse kostnadsfunksjoner, korreksjonsfaktorer og referansetidspunkt for
husholdninger, basert på en verdsettingsundersøkelse rettet mot et representativt
utvalg av den norske befolkningen. Tilleggsundersøkelsen innebærer ny verdsetting i
et utvalg med strømabonnenter som har opplevd lange avbrudd, for å sammenlikne
disse med det representative befolkningsutvalget. Magnus har formulert
tilleggsspørsmål til den opprinnelige undersøkelsen, hatt ansvar for dialogen med Norsk
Gallup, gjennomført statistisk analyse av datasettet og skrevet deler av sluttrapporten.
Vista-rapport 2018/05
2017
Evaluering av helseplan midt-Norge
For Helse midt-Norge RHF
Vista Analyse har bistått WSP Norge med utforming, gjennomføring og analyse av en
spørreundersøkelse til alle kommuner i Møre og Romsdal, Nord- og Sør-Trøndelag.
Undersøkelsens tema er kommunenes involvering i helseforetakenes arbeid med
lokale utviklingsplaner. Magnus har designet webskjemaet til undersøkelsen, fulgt opp
respondenter, analysert svardata og laget rapport for resultatene.
(WSP-rapport ikke offentliggjort enda)
2017
Kvalitetsikring av prosjektgrunnlag – E6 Ulsberg-Melhus (Sør-Trøndelag)
For Nye Veier AS
2018
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2017

2017

2015

2015

2015

Vista Analyse gjennomfører kvalitetssikring av de samfunnsøkonomiske analysene og
finansieringsberegningene med bompengeopplegg knyttet til utbygging av E6 Ulsberg
– Melhus i Sør-Trøndelag. Prosjektet gjennomføres under rammeavtale med Nye Veier,
i samarbeid med WSP. Magnus har gjennomført kvalitetssikring av trafikkprognoser og
bompengeberegninger, og skrevet sluttrapporten.
Vista-rapport 2017/36
Kvalitetsikring av prosjektgrunnlag – E18 Langangen-Dørdal (Telemark)
For Nye Veier AS
Vista Analyse gjennomfører kvalitetssikring av de samfunnsøkonomiske analysene og
finansieringsberegningene med bompengeopplegg knyttet til utbygging av E18
Langangen-Dørdal i Telemark. Prosjektet gjennomføres under rammeavtale med Nye
Veier, i samarbeid med WSP. Magnus har gjennomført kvalitetssikring av
trafikkprognoser og bompengeberegninger, laget figurer og skrevet deler av rapporten.
Vista-rapport 2017/24
Kvalitetsikring av prosjektgrunnlag – E6 Ranheim-Åsen (Sør-Trøndelag)
For Nye Veier AS
Vista Analyse gjennomfører kvalitetssikring av de samfunnsøkonomiske analysene og
finansieringsberegningene med bompengeopplegg knyttet til utbygging av E6
Ranheim-Åsen i Sør-Trøndelag. Prosjektet gjennomføres under rammeavtale med Nye
Veier, i samarbeid med WSP. Magnus har gjennomført kvalitetssikring av
trafikkprognoser og bompengeberegninger, laget figurer og skrevet deler av rapporten.
Vista-rapport 2017/21
Samfunnsøkonomisk analyse av flytting av molo og utdyping i Engenes
fiskerihavn
For Kystverket
Vista Analyse gjennomfører samfunnsøkonomiske analyser av mulige utbedringstiltak
i et utvalg norske fiskerihavner, til arbeidet med prioriteringer i Nasjonal
Transportplan 2018-2029. Analysene er gjennomført innenfor rammeavtale med
Kystverket om ”Utarbeiding av samfunnsøkonomiske analyser”. Vista Analyse har her
gjennomført en forenklet samfunnsøkonomisk analyse, ved bruk av
modellrammeverket KVIRK (Kystverkets virkningsmodell for mindre tiltak), utviklet
av Vista Analyse. Magnus har gjennomført intervjuer, vurdert nytte- og
kostnadsvirkninger, laget figurer og skrevet tekst til den endelige rapporten.
Vista-rapport 2015/47
Samfunnsøkonomisk analyse av farledsutbedring og utdyping i Senjahopen
fiskerihavn
For Kystverket
Vista Analyse gjennomfører samfunnsøkonomiske analyser av mulige utbedringstiltak
i et utvalg norske fiskerihavner, til arbeidet med prioriteringer i Nasjonal
Transportplan 2018-2029. Analysene er gjennomført innenfor rammeavtale med
Kystverket om ”Utarbeiding av samfunnsøkonomiske analyser”. Magnus har kartlagt
referansealternativet og tiltaksalternativene og medvirket til beskrivelse av disse, samt
laget figurer.
Vista-rapport 2015/46
Samfunnsøkonomisk analyse av molo og utdyping i Tromvik fiskerihavn
For Kystverket
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Vista Analyse gjennomfører samfunnsøkonomiske analyser av mulige utbedringstiltak
i et utvalg norske fiskerihavner, til arbeidet med prioriteringer i Nasjonal
Transportplan 2018-2029. Analysene er gjennomført innenfor rammeavtale med
Kystverket om ”Utarbeiding av samfunnsøkonomiske analyser”. Vista Analyse har her
gjennomført en forenklet samfunnsøkonomisk analyse, ved bruk av
modellrammeverket KVIRK (Kystverkets virkningsmodell for mindre tiltak), utviklet
av Vista Analyse. Magnus har gjennomført intervjuer, vurdert nytte- og
kostnadsvirkninger, laget figurer og skrevet tekst til rapporten.
Vista-rapport 2015/26
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