Curriculum Vitae

Andreas Skulstad
Master i samfunnsøkonomi
Tlf.: +47 938 63 036
E-post: andreas.skulstad@vista-analyse.no

Profil
Andreas er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo med utveksling til Ludwig-MaximilliansUniversität i München. I løpet av studietiden har han spesialisert seg på økonometri, ressursøkonomi og
offentlig økonomi. Gjennom masteroppgaven har han i tillegg fått god kjennskap til miljø- og
energifeltet, hvor han arbeidet med eksterne virkninger på miljø fra vindkraft. I oppgaven analyserte
han hvordan en kompensasjonsordning for naturinngrep ville påvirket lønnsomheten til
vindkraftprosjekter.
I Vista Analyse har Andreas prosjekterfaring fra flere ulike sektorer, men særlig innen energi, miljø og
helse. Andreas jobber med utredninger, dataanalyser, verdsettingsstudier og samfunnsøkonomiske
analyser.

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, Høgskolen i Oslo og Akershus (nå OsloMet)

Arbeidserfaring
2020-

Vista Analyse, konsulent

2016-2017

Skedsmo KrF, organisasjonssekretær
Arbeidet inkluderte saksforberedelser, innkallinger, referat, regnskap, medlemskontakt
og forskjellig forefallende arbeid.

2015-2015

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

2012-2014

Andre stillinger:
Vårt Land, salg av abonnement på avisen på stevner somrene 2013 og 2014.
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Meny Skjetten, butikkmedarbeider.

Prosjekterfaring
Se www.vista-analyse.no/no/medarbeidere/andreas-skulstad/ for offentlige rapporter
2020
Samfunnsøkonomiske kostnader ved bortfall i kritisk infrastruktur (pågående arbeid)
Statnett
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.
2020
Områdegjennomgang av legemidler under folketrygden (pågående arbeid)
Finansdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet
Vista Analyse og EY kartlegger drivere bak utgiftsveksten på legemiddelområdet ved å
analysere omfattende registerdata, samt utarbeider tiltak for å dempe veksten.
2020

Utredning av testsenter for oljevernberedskap i kaldt/arktisk klima
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.

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.

Annet
Observator studenttidsskrift, medredaktør
Kreativt og administrativt arbeid knyttet til å jobbe frem nye utgivelser og drive studentforeningen.
Kristelig Folkeparti, ulike verv i partiorganisasjonen og partiets ungdomsorganisasjon, samt folkevalgt i
Skedsmo kommune.
Kirkens Nødhjelp, deltaker på ettåringsprogrammet Communication for Change med utplassering i
Kenya og Nicaragua.

Språk
Norsk

Morsmål

Engelsk

Flytende
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