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Profil 

Andreas er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo og Ludwig-Maximillians Universität i 

München. Han har spesialisert seg på økonometri, ressursøkonomi og offentlig økonomi, og har mye 

erfaring med dataarbeid og analyse av registerdata, statistikk og spørreundersøkelser.  

I Vista Analyse har Andreas bred prosjekterfaring fra flere ulike sektorer, men særlig innen energi, miljø, 

arbeidsliv og helse. Han har god kjennskap til statens prosjektmodell gjennom arbeid med 

konseptvalgutredninger og kvalitetssikring (KS1). Andreas jobber med utredninger, dataanalyser, 

verdsettingsstudier, evalueringer og samfunnsøkonomiske analyser. Han kan også programmere i flere 

ulike programmeringsspråk, og underviser høsten 2022 i masteremnet Data Science for Economists på 

UiO. 

Utdannelse  
2018-2019 Master i samfunnsøkonomi, Universitetet i Oslo.  

Utvekslingsstudent ved Ludwig-Maximillians Universität i München 

2014-2017 Bachelor i samfunnsøkonomi, Universitetet i Oslo.  

2013-2014 Utviklingsstudier, OsloMet 

Arbeidserfaring  
2020- Vista Analyse, konsulent 

2022- Universitetet i Oslo, seminarleder og sensor i masteremnet Data Science for Economists  
Emnet er et introduksjonsfag i programmering for økonomer og tar for seg dataanalyse, 
maskinlæring og numeriske metoder. I kurset brukes programmeringsspråket R. 

2015 NHO Service og Handel, praktikant 
Arbeidet med analyser knyttet til samarbeid mellom offentlig- og privat sektor og 
konkurranseutsetting av tjenester i kommunesektoren. 

Vitenskapelige publikasjoner 
2022 «The cost to households of a large electricity outage». Energy Economics 116 pp. 

106394 https://doi.org/10.1016/j.eneco.2022.106394 (med H. Vennemo og O. Rosnes) 
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2022 «Internalizing negative environmental impacts from wind power production: Coasian 
bargaining, offsetting schemes and environmental taxes». Under review for publication 
as Discussion Paper, Statistics Norway (with M. Greaker and C. Hagem) 

2022 «Nytten av et nytt testsenter for å styrke oljevernberedskapen: Et eksempel på analyse 
av et praktisk FoU-prosjekt». Samfunnsøkonomen 3-2022, pp. 28-38 (med H. Vennemo 
og O. Rosnes) 

2019 «Environmental goods for sale: An analysis of Geitfjellet wind power plant with an 
offset scheme for ecosystem services». Oslo Centre for Research on Environmentally 
Friendly Energy (CREE) Working Paper 10/2019. 

Prosjekterfaring  
Se www.vista-analyse.no/no/medarbeidere/andreas-skulstad/ for offentlige rapporter 

2022 
(Pågående) 

Evaluering av de individuelle forsikringsordningene for selvstendig næringsdrivende og 
frilansere 
Arbeids- og inkluderingsdepartementet 
Vi bruker registerdata fra NAV til å se på karakteristika ved brukerne av ordningene, 
hvor stor andel av de som kvalifiserer som bruker ordningene, og til å evaluere 
virkningene (f.eks. for sykemeldingsadferd). Et sentralt forskningsspørsmål knytter seg 
til hvorvidt uheldig utvalg i forsikringspoolen (adverse selection) fører til for høye 
premier. Vi gjennomfører også intervjuer og en spørreundersøkelse rettet mot 
selvstendig næringsdrivende og frilansere. 

2022 
(Pågående) 

Kvalitetssikring av konseptvalgutredning – Forsvarets sikre plattformer 
Finansdepartementet og Forsvarsdepartementet 
Vista Analyse gjennomfører sammen med Metier OEC en kvalitetssikring (KS1) av KVU 
for nye IKT-systemer innenfor investeringsprogrammet MAST knyttet til Forsvarets sikre 
plattformer. 

2022 Evaluering av personrettede virkemidler i tiltakssonen i Nord-Troms og Finnmark 
Kommunal og distriktsdepartementet 
I samarbeid med forskningsinstituttet Oslo Fiscal Studies (OFS) ved Universitetet i Oslo, 

gjennomfører Vista Analyse en evaluering av personrettede virkemidler for å øke 
bosetting og sysselsetting i Nord-Norge. Sentralt for arbeidet er bruk av avanserte 
statistiske analysemetoder for å avdekke kausale virkninger av tiltakene. Videre 
simuleres virkninger gjennom modellene LOTTE og NOREG.  

2022 
 

Nasjonal omfangsundersøkelse av økonomisk kriminalitet 
Justis- og beredskapsdepartementet 
Formålet med prosjektet er å få bedre kunnskap om det reelle omfanget av økonomisk 
kriminalitet. Vi gjennomfører en undersøkelse som rettes mot private og offentlige 
virksomheter og kartlegger oppfatninger om lovbrudd innenfor næringen og egne 
offererfaringer, enten begått av egne ansatte eller personer utenfor virksomheten.  

2022 
 

Prisanalyse som grunnlag for vurdering av klimatiltak 
Enova SF 
Vista Analyse styrker kunnskapsgrunnlaget for prisforutsetningene Enova bruker i 
lønnsomhetsanalyser av klimatiltak. Formålet med oppdraget er å sikre mest mulig 
riktige og relevante estimater på prisene som brukes i vurderinger av søknader, og å 
etablere en metodikk for å håndtere usikkerhet. 

2022 Virkninger av høye strømpriser på norsk økonomi 
Olje- og energidepartementet 

http://www.vista-analyse.no/
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På oppdrag for Olje- og Energidepartementet har Vista Analyse undersøkt virkningene 
av høye kraftpriser i 2021/2022 på norsk økonomi: på næringslivet, husholdninger og 
frivillig sektor. 

2022 Evaluering av skjermingsordningen for langtidssyke sykepengemottakere og 
forsikringsordningen for små virksomheter 
Arbeids- og inkluderingsdepartementet 
Evaluering av skjermingsordningen for sykepengemottakere med risiko for særlig stort 
sykefravær, og forsikringsordningen for å sikre små virksomheter mot 
sykepengeutgifter. Vi bruker registerdata fra NAV over alle sykepengemottakere i 
Norge for å identifisere virkninger av ordningene for mottakernes tilknytning til 
arbeidslivet og arbeidsgiveres tilrettelegging for ansatte. Det gjennomføres også en 
survey rettet mot bedrifter for å supplere datagrunnlaget med kunnskap som ikke 
dekkes av registerdataene. Prosjektet gjennomføres sammen med Frischsenteret. 

2022 Kvalitetssikring av konseptvalgutredning – Pensjonsprogrammet Pro25 fase III 
Finansdepartementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet 
Som følge av ny offentlig tjenestepensjon må Statens pensjonskasse utvikle nye IKT-
løsninger. Vista Analyse har sammen med Metier OEC kvalitetssikret KVU for fase III av 
investeringsprogrammet Pro25, som innebærer løsninger for å sikre utbetaling av 
pensjon etter nytt regelverk. 

2022 Kartlegging av henvendelser i leiemarkedet 
Kommunal- og distriktsdepartementet 
Basert på henvendelser fra leietakere og utleiere til Forbrukerrådet, 
Leieboerforeningen, Huseierne og Husleietvistutvalget, har vi gjennomført 
tekstanalyser for å få innsikt i hvilke temaer det tas kontakt om. Hensikten har vært å 
skaffe mer kunnskap om brukerinnsikter fra leiemarkedet. 

2022 
 

Verdien av idrettsanlegg og betydningen for fysisk aktivitet 
Norges idrettsforbund 
Vi gjennomfører en analyse av den samfunnsøkonomiske verdien av idrettsanlegg. Vi 
bruker anleggsregisteret og ungdataundersøkelsen til å identifisere variasjoner i fysisk 
aktivitet blant unge som sammenfaller med variasjoner i investeringsnivå i idrettsanlegg 
i kommunene. 

2021 Samfunnsøkonomiske kostnader ved bortfall i kritisk infrastruktur  
Statnett SF 
Forskningsprosjekt om kostnader ved strømbrudd i husholdningen samtidig med 
bortfall i annen kritisk infrastruktur (elektronisk kommunikasjon, transport, vann- og 
avløp, elektroniske betalingssystemer i handel og tjenester, omsorgstjenester) i samme 
geografiske område.  

2021 Evaluering av støtteprogrammet Konseptutredning for innovative energi- og 
klimaløsninger 
Enova SF 
Evaluering av Enovas støtteprogram «Konseptutredning for innovative energi- og 
klimaløsninger». Støtteprogrammet er rettet mot byggsektoren og 
energisystemaktører, og hjelper virksomheter med å utrede gode beslutningsgrunnlag 
og gjøre de riktige grepene i prosjektets tidligfase.  

2021 Klimaendringer og verdikjeder 
Miljødirektoratet 
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Analysen dreide seg i stor grad om modellering av klimaendringer på økonomien 
gjennom NOREG 2-modellen og VAs ringvirkningsmodell med matsystemer som case. 
Bakgrunnen for prosjektet var behov for mer kunnskap om Norges sårbarhet for 
konsekvenser av klimaendringer, særlig hvordan ulike konsekvenser og risikofaktorer 
relatert til klimaendringer virker sammen, på tvers av geografi, tema, sektorer og 
aktører. Prosjektet ble gjennomført sammen med NIBIO og Ruralis. 

2021 Langsiktige virkninger av korona-pandemien for økonomien i norske fylker 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Norges forskningsråd 
Vi belyser virkninger av korona-pandemien på norske fylker vha. den regionale 
modellen NOREG 2. Vi finner at alle fylker taper, men det er forskjeller mellom fylkene. 
I fylker som Innlandet og Møre og Romsdal er aktivitetsfallet 20 prosent høyere enn i 
Oslo i 2020. De økonomiske virkningene blir ikke borte selv om pandemien forsvinner. 

2021 Anbud i rutebussmarkedet 
NHO Transport 
På oppdrag fra NHO Transport har Vista Analyse vurdert hvordan anbudskonkurranser 
virker på produktivitetsutviklingen i rutebussmarkedet. Effektivitetsgevinster som følge 
av innføring av anbud beregnes til om lag 10 – 15 prosent. Oppdaterte analyser viser at 
konkurransepresset i markedet er en viktig drivkraft for produktivitetsutvikling i 
sektoren og at busselskapene stadig stimuleres til økt effektivitet, innovasjon og 
omstilling. 

2020 Områdegjennomgang av legemidler under folketrygden  
Finansdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet 
Formålet med gjennomgangen er å vurdere mulige tiltak for å redusere offentlige 
budsjettkostnadene ved blåreseptordningen. Registeranalyser og kvantitative analyser 
var de bærende analysene i gjennomgangen.   

2020 Ringvirkninger av å etablere plastgjenvinningsanlegg i Halden 

Halden Plastgjenvinning 

Vista Analyse har foretatt en ringvirkningsanalyse av å etablere plastgjenvinningsanlegg 
i Halden med fokus på verdiskapings- og sysselsettingseffekter. 

2020 Ringvirkninger av å elektrifisere sokkelen og fergedriften 

Energi Norge 

Vista Analyse har som underleverandør til Boldt Partners foretatt en 
ringvirkningsanalyse av elektrifiseringen av sokkelen og fergedriften med fokus på 
sysselsettingseffekter.  

2020 Tilpasset konseptvalgutredning av testfasiliteter for oljevern og marin forsøpling på 
Fiskebøl 
Samferdselsdepartementet 

Vista Analyse utarbeidet i samarbeid med DNV GL og Advansia en tilpasset 
konseptvalgutredning (KVU) for testfasiliteter for oljevernteknologi og -beredskap i 
kaldt/arktisk klima, og marin forsøpling. 

Annet  
Observator studenttidsskrift, medredaktør 
Kreativt og administrativt arbeid knyttet til å jobbe frem nye utgivelser og drive studentforeningen. 

Skedsmo kommune (nå Lillestrøm kommune) 
Folkevalgt mellom 2015 og 2019. 
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Kirkens Nødhjelp, deltaker på ettåringsprogrammet Communication for Change med utplassering i 
Kenya og Nicaragua. 

Språk  
Norsk Morsmål 

Engelsk Flytende 

IT-kompetanse 
R, Stata, Python, GAMS, MS Excel 
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