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Profil 
Audun har en mastergrad i samfunnsøkonomi fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, med 

en spesialisering innen miljø- og ressursøkonomi. Han skrev masteroppgaven hos Vista Analyse med 

tittelen «Norwegian Inequality in Two Dimensions: Air Pollution and Income». Oppgaven var en del av 

Vista sitt bidrag til det store nordiske forskningsprosjektet NordicWelfAir, som blant annet handler om 

fordelingseffekter av luftforurensning. Etter fullført mastergrad startet han som konsulent hos Vista 

Analyse. 

Via utdannelsen har Audun flere kurs i datainnsamling og analyse, og i tillegg kurs om 

verdsettingsmetodikk. Og i tiden hos Vista Analyse har han gjennomført en rekke intervjuer både alene 

og sammen med andre. 

Høsten 2019 underviser han i to fag ved NMBU, et kurs i mikroøkonomi for viderekommende og et kurs 

i globale utfordringer og bærekraft.  

Utdannelse  
2016-2018 Mastergrad i samfunnsøkonomi med spesialisering i miljø- og ressursøkonomi, Norges 

miljø- og biovitenskapelige universitet 

2014-2016 Bachelor i samfunnsøkonomi, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 

Arbeidserfaring  
2019- 
 

Vista Analyse, konsulent 

2019- Handelshøyskolen ved NMBU, assosiert foreleser 
Undervisning i kursene 
ECN180 Globale utfordringer, økonomi og bærekraft 
ECN211 Mikroøkonomi II - Institusjoner, spill og markedssvikt 

2015-2018 Handelshøyskolen ved NMBU, øvingslærer 
Øvingslærer ved fagene: 
ECN110 Innføring i mikroøkonomi (3 semestre) 
ECN210 Mikroøkonomi II - Konsument, produsent, marked og velferd (2 semestre) 
ECN102 Innføring i matematikk for økonomer  
ECN180 Globale utfordringer, økonomi og bærekraft 
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Prosjekterfaring  
Pågår Samfunnsøkonomiske kostnader ved avbrudd i kritisk infrastruktur 

For Statnett SF 

Arbeidet er en utløst opsjon i FoU-prosjektet Mot en bedre forståelse av kostnad og 
ulempe ved strømbrudd. Det skal gjennomføres en forstudie og en hovedstudie. 
Forstudien skal kartlegge og vurdere hensiktsmessige metodiske tilnærminger til et 
verdsettingsarbeid i hovedstudien. Verdsettingsarbeidet vil i utgangspunktet bestå av en 
omfattende, landsrepresentativ spørreundersøkelse, med påfølgende kvantitativ analyse. 
Målet er å avdekke samfunnsøkonomiske kostnader ved avbrudd i kritisk infrastruktur 
som matvareforsyning, vann- og avløpssystemet, og EKOM-tjenester, som ikke er 
tilstrekkelig reflektert i dagens KILE-satser 

Pågår NordicWelfAir 

NordForsk 

Vista Analyse deltar i det store Nordiske forskningsprosjektet NordicWelfAir. Vista har 
tatt del i de økonomiske analysene, med et spesielt fokus på fordelings- og 
ulikhetseffekter av luftforurensning.  

2019 Kostnader ved gjennomføring av eksamen og prøver 

Utdanningsdirektoratet 

Vista Analyse gjennomgikk samfunnsøkonomiske kostnader og effekter av eksamen og 
obligatoriske prøver. 

Annet  
2017-2018 Økonomiansvarlig for Samfunnsøkonomene NMBU 

2017-2018 Medlem av studentrådet ved Handelshøyskolen ved NMBU, studentrådets representant i 
Undervisningsutvalget og i opptakskomiteen til masterprogrammene 

Språk  
Norsk Morsmål 

Engelsk Flytende 

 


