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Anita Einarsdottir
Master i samfunnsøkonomi
Tlf.: +47 47302032
E-post: anita.einarsdottir@vista-analyse.no

Profil
Anita har en mastergrad i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo og begynte i Vista Analyse i 2019.
Hos Vista har Anita jobbet med kvalitetssikring knyttet til konseptvalgutredning (KVU),
samfunnsøkonomiske analyser og usikkerhetsanalyser. Anita har erfaring med behandling av store
datasett, samt god kunnskap med sammenstilling og analyse av informasjon fra ulike datakilder.
Tidligere jobbet Anita i Statistisk sentralbyrå. Hun har erfaring med statistikkproduksjon ved å
innhente, bearbeide og analysere regnskapsdata. Anita har også erfaring fra Norges Bank, hvor
arbeidet var tilknyttet enheten Politikk og Analyse. I sin masteroppgave brukte Anita et innovativt
datagrunnlag hvor hun undersøkte hvordan media påvirker husholdningers inflasjonsforventninger.
Her brukte hun en aktivitetsindeks basert på norske nyhetsartikler.

Utdannelse
2016-2018

Master i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo

2016

Utveksling ved Universitetet på Island

2013-2016

Bachelor i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Bergen

Arbeidserfaring
2019-

Vista Analyse AS, konsulent

2018- 2019

Statistisk Sentralbyrå i Seksjon for Finansmarkedsstatistikk, førstekonsulent

2017-2018

Norges Bank, studentengasjement i avdelingen for Pengepolitikk

Prosjekterfaring
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2020

Vellykket kommunal næringsutvikling
KS (kommunesektorens organisasjon og utviklingspartner)
Sammen med Samfunnsøkonomisk Analyse skal Vista identifisere hvordan kommuner
og fylkeskommuner kan bli bedre vertskapskommuner for næringslivet og hvordan
næringslivet kan styrke sin rolle i lokal samfunnsutvikling. Målet er å konkretisere tiltak
som kan styrke dialog og samhandling mellom næringsliv og kommuner.

2020

Kartlegging av samfunnsøkonomiske kostnader ved obligatoriske prøver og
eksamener
Utdanningsdirektoratet
Utdanningsdirektoratet har engasjert Vista Analyse til å beregne den
samfunnsøkonomiske kostnaden av eksamen og obligatoriske prøver. Vi skal også
utrede konsekvenser av endringsforslag. En spørreundersøkelse rettet mot skoler og
skoleeiere er sentralt i oppdraget.

2020

KVU for testfasiliteter for oljevernteknologi og marin forsøpling på Fiskebøl
Senter for Oljevern og marint miljø (SOMM)
Vista skal i samarbeid med DNV-GL og Advansia utarbeide en tilpasset
konseptvalgutredning (KVU) for testfasiliteter for oljevernteknologi og marin forsøpling.
Det er to alternativer som skal utredes og vurderes, begge på Fiskebøl. Oppdraget skal
resultere i en selvstendig rapport med rangering av alternativene, men bygge på
allerede eksisterende arbeid og kunnskap

2020

Samfunnsøkonomisk analyse av graveskader
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Vista Analyse skal på oppdrag av Kommunal- og moderniseringsdepartementet utføre
en samfunnsøkonomisk analyse av konsekvensene av graveskader på
infrastrukturanlegg i grunnen. Siktemålet med analysen er å få et bedre faktagrunnlag
for å innføre tiltak som skal forebygge graveskader på ledninger, og redusere de
negative følger av oppståtte graveskader for den enkelte og samfunnet

2019–2020

KS1 av KVU – endret forvaltning av skatteinnkreving
Finansdepartementet og Skatteetaten
Endringer i skatte- og avgiftsområdet i Norge de siste årene har tilført Skatteetaten en
rekke nye oppgaver på innkrevingsområdet. Skatteetaten har på denne bakgrunn
utarbeidet en konseptvalgutredning (KVU), hvor de vurderer alternative organiseringer
av forvaltningen. Vista gjennomfører en kvalitetssikring (KS1) av KVU-en, hvor vi blant
annet gjennomfører en selvstendig samfunnsøkonomisk analyse.

Språk
Norsk

Morsmål

Engelsk

Flytende

Islandsk

Flytende
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