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PROFIL 

Dag Aarnes har over 30 års erfaring fra samfunnsøkonomisk utrednings- og analysearbeid innenfor ulike 

områder. Han er Cand. Oecon fra Universitetet i Oslo fra 1983 og har arbeidet i alt 10 år i 

Finansdepartementets Økonomiavdeling inkludert to år som leder for seksjon for offentlige finanser. Han har 

videre jobbet i Den Norske Banks makroanalysegruppe, tre år som Norads landøkonom i Zambia, 

seniorrådgiver i Utenriksdepartementet og mer enn ti år i norsk og internasjonal konsulentvirksomhet. Dag 

Aarnes ledet avdeling for samfunnsøkonomi og skatt i NHO og var organisasjonens sjeføkonom i fire år.  

Dag Aarnes har særlig jobbet med spørsmål knyttet til offentlig økonomi, økonomisk politikk inkludert 

arbeidsmarkeds- og næringspolitikk. Han er mye brukt foredragsholder på felt som konjunkturutvikling, 

omstilling i næringslivet og utsikter for norsk økonomi. Fra sin internasjonale virksomhet har han bred 

erfaring innenfor utviklingsøkonomi inkludert budsjett- og planleggingsspørsmål, gjeld og gjeldslette, offentlig 

finansforvaltning og helse- og utdanningsprogrammer. Han har gjennomført en rekke evalueringer og 

programgjennomganger på utviklingsfeltet. 

Dag Aarnes har skrevet en rekke artikler om utviklingsøkonomi og vært brukt som instruktør og 

foredragsholder i utdanningsinstitusjoner både i Norge og andre land. 
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UTDANNELSE  

1978-08 - 1983-06 Universitetet i Oslo - Cand. Oecon Økonomi VT / Studiepoeng: 300 Karakter: 2,61 

Embetsstudium i Sosialøkonomi til graden Cand Oecon. 

SPRÅK  

Norsk  Morsmål  

Engelsk  Flytende 

Tysk Elementært  

 

ARBEIDSERFARING  

 

2016-08 - Utenriksdepartementet - Seniorrådgiver (100%) 

Utredningsoppgaver knyttet til internasjonalisering av norsk næringsliv og eksportfremme, herunder 

rammebetingelser for investeringer i utviklingsland og dialog med internasjonale organisasjoner og 

multilaterale utviklingsbanker. Deltakelse i UDs analysegruppe for norsk og internasjonal økonomi. 

 

2008-10 - 2016-08 NHO - Seniorøkonom/avdelingsdi rektør (100%) 

Rådgiver og avdelingsleder for samfunnsøkonomi og skatt i NHO. Etablering av samfunnsøkonomisk 

analyseenhet, medlemsundersøkelse og NHOs konjunkturteam. Redaktør av kvartalsrapport, foredrag 

internt og eksternt, myndighetskontakt og media. Høringsuttalelser og utredning om skatt og 

økonomisk politikk. Deltakelse i internasjonale fora for arbeidsgiverorganisasjon er. Omfattende 

foredragsvirksomhet. 

 

1999-05 - 2008-10 Assist Consulting - Partner/daglig leder (100%) 

Rådgivning innenfor samfunnsøkonomi med særlig vekt på arbeidsmarkedsspørsmål, næringspolitikk 

og utviklingsøkonomi. Oppdragsgivere offentlig forvaltning og internasjonale organisasjoner mv. 

Omfattende internasjonal reisevirksomhet og deltakelse i forhandlinger og konferanser.  

 

1996-08 - 1999-04 ECON senter for økonomisk analyse - Konsulent/rådgiver (100%) 

Utredninger og evalueringer innenfor makroøkonomi, næringspolitikk og arbeidsmarkedspolitikk. 

Noen oppdrag i tilknytning til utviklingsland. Ansvar for egen akkvisisjon av oppdrag. 1995-07 - 1996-

08 Finansdepartementet, Økonomiavdelingen - Avdelingsdirektør (fung) (100%) Vikariat som leder av 

seksjon for offentlige finanser, arbeidsmarkeds- og inntektspolitikk. Finanspolitiske analyser, 

kommuneøkonomi-opplegg, inntektspolitikk, pris-, og lønnsprognoser og pensjons-, og trygdepolitiske 

spørsmål. 

 

1993-07 - 1995-06 Finansdepartementet, Skatteøkonomisk avdeling - Rådgiver (100%) 

Oppgaver omfattet departementets arbeid med nærings- og regionalpolitikk, næringsstøtte, 

konkurransepolitikk, egenkapitaltilgang, markedsorganisering og effektiviseringstiltak.  

 

1990-08 - 1993-07 NORAD/ambassaden i Lusaka - Landøkonom/førstesekretæ r (100%) 
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Analyse og rapportering om den økonomiske og politiske utviklingen i Zambia. Ansvar for overordnet 

planlegging av og rapportering om den norske bistandsvirksomheten i Zambia. Ansvar for noe 

prosjekter innenfor forvaltningsstøtte. 

 

 1983-08 - 1990-08 Finansdepartementet - Konsulent/førstekonsulen t/byråsjef (100%) 

Første jobb etter studiene i Økonomiavdelingen i Finansdepartementet. Analyse av økonomisk 

utvikling, konjunkturovervåkning og prognosearbeid. Særlig ansvar for overvåkning av 

arbeidsmarked og saksbehandling av arbeidsmarkedspolitikk. Analyse og implementering av struktur-

politiske tiltak, (statlig næringsstøtte, markedsorganisering og effektiviseringstiltak). Deltakelse i EØS-

forhandlinger om statsstøtte og konkurransepolitikk  


