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Nøkkelkvalifikasjoner
Audun Gleinsvik er utdannet samfunnsøkonom. Han var med å etablere Proba samfunnsanalyse i
2009 og er partner og seniorøkonom i selskapet. Gleinsvik utmerker seg ved spesielt stor bredde i
sin kompetanse. Han har spisskompetanse på samfunnsøkonomiske analyser og andre evalueringer.
Han arbeidet som utreder i ECON fra 1999. Tidligere har han arbeidet bl.a. i Fafo, Norges Bank, FNs
utviklingsprogram, Finansdepartementet og Kreditkassen.

Utdanning
1977-1982

Cand Oecon Universitetet i Oslo

Språk
Norsk:
Engelsk:

Morsmål
Flytende

Arbeidserfaring
2009 1999-2009
1995-1999
1995
1992-1995
1991-1992

1989-1991
1988–1989

Partner i Proba samfunnsanalyse
Seniorøkonom, Pöyry AS (Tidligere ECON Senter for økonomisk analyse AS)
Kreditkassen, sjeføkonom
Kreditkassen, makroanalytiker
Finansdepartementet, økonomiavdelingen, rådgiver. Arbeidet var i hovedsak knyttet
til EU, og da særlig Den økonomiske og monetære union.
Norges Bank, finansmarkedsavdelingen, rådgiver. Arbeidet omfattet diverse
strukturspørsmål og håndtering av bankkrisen (konsesjonssaker, Statens
Banksikringsfond mv.)
FNs utviklingsprogram UNDP i Kampala, Uganda, Junior Economist. Arbeidet
omfattet prosjektadministrasjon og koordinering av bistand til Uganda.
Norges råd for anvendt samfunnsforskning (NORAS), konsulent. Arbeidet bestod i
administrasjon av forskningsprogrammer.
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1983–1984
1981

Norges Bank, konsulent. Fram til 1.1.86 i Valutaavdelingen med arbeid knyttet til
IMF-saker. Etter omorganiseringen av banken i økonomisk avdeling med arbeid
knyttet til penge- og valutapolitikk.
Fagbevegelsens forskningssenter (FAFO), forskningsassistent. Arbeidsoppgavene
var knyttet til fire ulike prosjekter. Prosjektrapportene er listet opp nedenfor.
Finansdepartementet, Planleggingssekretariatet/Planleggingsavdelingen,
Studentengasjement. Arbeidet var konsentrert om prosjektet "En kostnads/nytteanalyse av behandling av stoffmisbrukere".

Prosjekter i Proba samfunnsanalyse
2015-

Rammeavtale – Byggteknisk forskrift – konsekvensutredninger
For Direktoratet for byggkvalitet
I samarbeid med Holte Consulting leverer vi analyser til DiBK. Så langt har vi startet
arbeidet med to avrop, begge samfunnsøkonomiske analyser av fjerning av krav i
TEK10. Avropene gjelder påbud om heis i flerbolighus og fjerning av krav om utsyn.

2015-16

Samfunnsøkonomisk analyse av krav om universell utforming av digitale
læremidler
For Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Utdanningssektoren er unntatt fra krav om universell utforming av IKT-løsninger. I
samarbeid med MediaLT analyserer Proba om det vil være samfunnsøkonomisk
lønnsomt å fjerne unntaket. Universell utforming vil medføre merkostnader for
leverandørene og vil kunne føre til utslagning av enkelte læremidler og leverandører,
men vil kunne øke læringsutbytte for elever med særlig behov for slike tilpasninger.

2015-16

Domstolsbehandling av foreldretvister i barnelovsaker
For Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
I samarbeid med Oxford Research gjennomfører vi en kartlegging av domstolenes
behandling av foreldretvister i barnelovssaker. Utredningen omfatter flere
dimensjoner, men Probas rolle er i all hovedsak knyttet til å dokumentere
ressursbruken knyttet til saksbehandlingen.

2015-

Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere
For KS
I sosialtjenesteloven er det innført aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere, men
endringen er ikke trådt i kraft. Vi skal anslå merkostnadene for kommunene får å
gjennomføre endringen. Videre skal vi kartlegge kommunenes oppfatning om andre
virkninger av aktivitetsplikten og beregne samlede virkninger for både kommunene,
sosialhjelpsmottakerne og samfunnet som helhet.

2015

Evaluering av Musikkutstyrsordningen (MUO)
For Kulturdepartementet
MUO er en selvstendig institusjon som finansieres av tippemidler og som finansierer
utstyr og akustiske tiltak til øvings- og konsertlokaler for rytmisk musikk. Evalueringen
er i hovedsak basert på organisasjoner og institusjoner på musikkfeltet. Vi vurderte
bla. om ordningen forvaltes godt, om ordningens mandat bør utvides til alle
musikksjangre og om dagens forvaltningsmodell bør videreføres eller om ansvaret
bør legges til andre institusjoner.

2014-15

Samfunnsøkonomisk analyse av IMDig
For IMDi
Vi analyserer de samfunnsøkonomiske virkningene av digitaliseringsprogrammet i
IMDi. Programmet er påbegynt. Det vil påvirke både driftskostnader i IMDi og
kommunenes drift knyttet til integrering av flyktninger. I tillegg kan kvaliteten på
integreringsarbeidet påvirkes. Prosjekt gjennomføres i samarbeid med Devoteam AS.

2014-15

Evaluering av offentlighetsloven

2

CV Audun Gleinsvik
For Justisdepartementet
Sammen med Oxford Research, analyserer vi hvordan loven og ordningen med
elektronisk postjournal i staten bidrar til å påvirke tilgjengelighet til informasjon og til
kostnadene for staten og aktørene som etterspør informasjon og innsyn.
2014-15

Pensjonsreformens virkning for uføreratene
For Arbeids- og sosialdepartementet
Vi analyserte hvordan endringene i alderspensjonen og AFP påvirket uføreratene.
Endringene innebar bl.a. at mange flere arbeidstakere fikk mulighet til å gå av med
pensjon før de ble 67 år. Analysene var basert på registerdata.

2014-15

Idealer og realiteter i forvaltningen av arbeidsrettede tiltak i NAV
For Arbeids- og sosialdepartementet
I prosjektet vil vi oppsummere kunnskap om hvilke tiltak som virker best under ulike
vilkår samt undersøke om NAVs faktiske vedtak om tiltak er basert på
forskningsbasert kunnskap. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med AFI.

2014-15

Endring i Likestillings- og diskrimineringsnemndas myndighet
For Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Vi analyserte hvordan man kan etablere et lavterskel tilbud for rettslig prøving av
diskrimineringssaker basert på endringer i LDNs myndighet og virkningene av en slik
endring. AFI leder prosjektet med Oxford Research og Proba som
underleverandører.

2014-15

Evaluering av fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
For Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Vi evaluerte nemndene bl.a. ut fra om de er egnet til å sikre partenes rettsikkerhet og
om de arbeider effektivt. Oxford Research leder prosjektet med Proba og AI som
underleverandører.

2014

Sykefraværet i bygg- og anleggsbransjen
For Arbeids- og sosialdepartementet
Sykefraværet i bygg- og anleggsnæringen steg særlig sterkt i forbindelse i perioden
2008-2010. Ved hjelp av analyser av registerdata vurderte vi om mønsteret i
endringene tydet på at sykelønnsordningen ble misbrukt eller om økningen i fraværet
hadde andre forklaringer.

2014

Refusjonsordning for engangsavgift ved eksport av bruktbil
For Finansdepartementet (2014)
Prisnivået på brukte biler er høyere i Norge enn i andre land fordi det er høyt
avgiftsnivå på kjøp av nye biler og på importerte bruktbiler. Det var ingen ordning
med refusjon av avgift ved eksport av bruktbiler fra Norge. Dette gjorde det
ulønnsomt å eksportere bruktbiler fra Norge. Proba utredet hvordan en
refusjonsordning kunne innrettes og konsekvensene av dette for eksportvolumet og
statens netto avgiftsproveny.

2014

Merkeordning for tilgjengelighet – en mulighetsstudie
For Direktoratet for byggkvalitet
Proba analyserte hvordan man kan etablere en merkeordning for tilgjengelighet i og
universell utforming av bygg. Boliger, bygg med funksjoner rettet mot allmennheten
og arbeidsplasser ble vurdert hver for seg. Vi skisserte innhold, hvordan
registreringen kan skje og hvordan ordningen eventuelt kan finansieres og driftes.

2014

Evaluering av digital infrastruktur for museer
For Kulturrådet
Proba vurderte, i samarbeid med Devoteam, om Kulturrådets tilskudd til etablering av
digital infrastruktur for museer hadde gitt gode resultater. Videre vurderte vi om
satsingen burde videreføres i nåværende form, legges om til ny modell eller stanses.
Evalueringen var for en stor del basert på spørreundersøkelser blant brukerne av
infrastrukturen samt intervjuer med sentrale aktører.
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2013-2014

Internasjonal sammenligning av sykefravær
For Arbeidsdepartementet
AKU brukes vanligvis til internasjonale sammenligninger av sykefravær. Som følge
av forskjeller i landenes produksjon av AKU samt regler og systemer for sykemeldte,
var det usikkert hvor godt egnet AKU er for å sammenligne sykefraværsnivå. I
prosjektet analyserte vi AKU som kilde, kartla landes regler for sykefravær, laget en
litteraturoversikt om sykefravær og beregnet betydningen av forskjeller i landenes
arbeidsmarkedsstruktur for fraværet.

2013

Rapportering fra Ny sjanse/Jobbsjansen
For IMDi
Dette var et rådgivingsoppdrag. Vi vurderte alternative opplegg for løpende
rapportering fra prosjektene i tiltaket ”Jobbsjansen”.

2013

Kommunenes rekruttering av arbeidsinnvandrere
For KS
Mange kommuner opplever problemer med rekruttering. Arbeidsinnvandring kan
bidra til å redusere problemene. I prosjektet kartla vi kommunenes tiltak for å tiltrekke
seg arbeidsinnvandrere og erfaringen med arbeidsinnvandrere som ansatte. Vi så
også spesielt på hvordan internasjonale kommune-til-kommune samarbeid ble brukt i
rekrutteringsarbeidet.

2013

Langsiktige virkninger av kommunesammenslåinger
For Kommunal- og regionaldepartementet
Prosjektet dokumenterte hvordan befolkningsutviklingen og lokalisering av kommunal
virksomhet har utviklet i kommuner som er blitt slått sammen etter 1988. Analysene
bygde på registerdata fra KS og SSB.

2013

Evaluering av seniorpolitikken i Sandnes kommune
For Senter for seniorpolitikk
Sandnes innførte i 2002 ulike tiltak for å få ansatte til å bli stående lenger i jobb. Vi
brukte registerdata og en spørreundersøkelse for å beregne effektene av tiltakene.

2013-15

Analyse av BPA
For Helsedirektoratet
Høyskolen på Lillehammer ledet et prosjekt som dokumenterer ulike sider ved
ordningen med brukerstyrt personlig assistent (BPA). Proba var underleverandør og
arbeidet i hovedsak med kartlegging av kostnadene av ordningen.

2012

Likestillingsutvalget
BLD Likestillingsutvalget (2012)
Vi beregnet økonomiske og administrative konsekvenser av forslag for
Likestillingsutvalget. NOU: 2012:15

2012

Bruk av graderte ytelser i utvalgte land
For Arbeidsdepartementet
Graderte ytelser brukes for at personer med personer med nedsatt arbeidsevne skal
kunne utnytte sin restarbeidsevne. I prosjektet dokumenterte vi hvordan graderte
ytelser brukes i enkelte andre land, hvilket omfang virkemiddelet hadde og hvilke
virkninger som var dokumentert.

2012

Bruk av lønnstilskudd i utvalgte land
For Arbeidsdepartementet
Lønnstilskudd brukes som et virkemiddel for å få sysselsatt personer med nedsatt
arbeidsevne. I prosjektet dokumenterte vi hvordan lønnstilskudd brukes i enkelte
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andre land, hvilket omfang virkemiddelet hadde og hvilke virkninger som var
dokumentert.
2012-13

Analyse av utdanningsstøtteordningene
For Kunnskapsdepartementet
Alle studiefinansieringsordningene, inkludert tilbakebetalingsordninger, ble
gjennomgått. Vi gjennomgikk treffsikkerheten i ulike behovsprøvde ordninger samt
effektene av grunnstipend til elever i videregående utdanning samt omleggingen av
støtten til studenter rundt 2002.

2012

Samfunnsøkonomiske virkninger av Ny sjanse
For IMDi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet)
Ny sjanse er et tiltak for integrering av personer med innvandringsbakgrunn.
Hovedmålet er økt sysselsetting. Prosjektet omfattet en samfunnsøkonomisk analyse
av tiltaket.

2011-12

Etterlatteytelser i Folketrygden
For Arbeidsdepartementet
Prosjektet er en analyse av hvem som mottar etterlattepensjon og nedarvede
rettigheter til alderpensjon fra Folketrygden. Videre skal vi vise virkningene av å
fjerne eller endre disse ordningene. Actecan er underleverandør til Proba i dette
prosjektet.

2011-12

Virkninger av startlån
For Husbanken
Startlånsordningen finansieres av Husbanken. Ordningen innebærer at
førstegangsetablerere og utsatte grupper kan få toppfinansiering til bolig. I dagens
situasjon kan ordningen gi en uønsket økning i husholdningenes gjeld og i
boligprisene, og gjennom dette svekke den finansielle stabiliteten i norsk økonomi.
På den andre siden kan låneordningen bidra til at vanskeligstilte får kjøpt bolig, noe
som kan være viktig for mestring på ulike områder. Prosjektet er en
samfunnsøkonomisk analyse av ordningen.

2011-

Evaluering av arbeidsrettede tiltak
For Arbeidsdepartementet
Prosjektet er en rammeavtale over 3-5 år. Det er tiltak for personer med nedsatt
arbeidsevne som skal evalueres ved hjelp av registerdata og kanskje også
kontrollerte eksperimenter. Frischsenteret leder prosjektet, og Proba er
underleverandør.

2011

Offentlige markedsportaler - vurdering av gevinster ved samordning
For Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet (BLD) og Fornyings-,
administrasjons- og kirkedepartementet
Prosjektet omfattet en samfunnsøkonomisk analyse av en eventuell samordning av
offentlige prisportaler. Devoteam daVinci ledet prosjektet. Proba var
underleverandør.

2010-11

Evaluation of the Extractive Industries’ Transparency Initiative (EITI)
For EITI
EITI arbeider for å redusere korrupsjon knyttet til gruve- og petroleumsvirksomhet.
Evalueringen omfatter vurderinger av hvilken påvirkning organisasjonen har og om
den er godt drevet. Scanteam ledet prosjektet. Proba var underleverandør.

2010-11

Virkninger av arbeidsrettet bistand for personer med nedsatt arbeidsevne litteraturstudie
For Arbeidsdepartementet
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Proba sammenstilte eksisterende kunnskap om virkninger av arbeidsrettet bistand til
personer med nedsatt arbeidsevne. Studien dekket både norsk og internasjonal
litteratur. Proba-rapport 2011-02
2010

Globale fellesgoder - behov for reformer i budsjettbehandlingen?
For Utenriksdepartementet
Globale fellesgoder er viktig for å fremme utviklingen i fattige land. Norge og andre
lands bidrag til disse fellesgodene regnes ofte ikke som bistand og gjennomføres
uten at utviklingsmyndighetene har noen rolle. Proba drøftet om støtte til utviklingsrelevante fellesgoder bør gis en særskilt behandling i statsbudsjettet. Proba-notat
2010-01

2010

Appraisal of proposed program for the energy sector in Liberia
Norad
Proba kvalitetssikret beslutningsgrunnlaget knyttet til forslag om omfattende norsk
støtte til kraftsektoren i Liberia. ECON Pöyry var underleverandør.

2010

Samfunnsøkonomisk lønnsomhet av å styrke diskrimineringsvernet for
personer med nedsatt funksjonsevne
Barne- og likestillingsdepartementet
Prosjektet omfatter en verdsetting av effektene av å lovfeste adgang til varer og
tjenester for personer med nedsatt funksjonsevne.

2009-2010

Effekter av lovreguleringer av stillingsvern og arbeidstid
Arbeidsdepartementet
Proba var underleverandør til Econ Pöyry. Prosjektet omfattet en studie av norsk og
internasjonal forskning omkring virkninger av stillingsvern og regulering av arbeidstid
for sysselsetting, arbeidsledighet, produktivitet, m.v. Videre ble det skissert mulige
nye forskningsprosjekter som kan gi ny kunnskap på dette feltet. Econ-Rapport
2009-112

2009-2010

Experiences with benefit sharing
For International Union for Conservation of Nature (IUCN)
Prosjektet omfatter en gjennomgang av erfaringene med å fordele ulike former for
ressursinntekter til befolkningen. Studien er knyttet til støtten som gis for bevaring av
regnskog (REDD). ECON-rapport 2009-108

2009

Om mulighetene for å måle nytten av standardisering
For Norsk Standard
En gjennomgang av anslag på nytten av etableringer av både frivillige og
obligatoriske standarder for alle sektorer. Hovedkonklusjonen er at metodene for
beregning av effektene av standarder ved hjelp av overordnede nøkkeltall virker
svakt fundert og at det ville være svært ressurskrevende å lage beregninger basert
på studier av virkninger av hver enkelt standard. ECON-notat 2009-044

Prosjekterfaring fra Econ Pöyry
1999-2009

Rammeavtale – konjunkturovervåkning
Industrifinans
ECON leverte månedlige rapporter og presentasjoner av konjunkturutviklingen i
Norge og internasjonalt.

1999-2009

Rammeavtale – konjunkturovervåkning
Fondsfinans
Avtalen omfattet bidrag til analyser av norsk og internasjonal økonomi. Formatet på
leveransene varierte over tid. Dels var ECON rådgiver på Fondsfinans’
makroøkonomiske rapporter til kundene, og dels holdt ECON presentasjoner for de
ansatte i meglerselskapet.
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2008-2009

Ekspertutvalg om betydningen av lukkede jurisdiksjoner for utviklingsland –
sekretariatsleder
Norad
ECON ledet sekretariatet for et regjeringsoppnevnt utvalg som vurderte virkningene
av lukkede jurisdiksjoner (”skatteparadiser”) for utviklingslandene og hva som kunne
gjøres for å redusere de negative virkningene. Norad-rapport (2009) “Skatteparadis
og utvikling: Tilstand, analyser og tiltak”

2008-2009

Possible Support to the Taxation of the Mining Sector
Norad
En analyse av hvilke land som kan være aktuelle kandidater til å motta norsk støtte
tilbeskatning av gruveindustrien. Norad var oppdragsgiver. ECON-rapport 2009-063

2008

Statens Pensjonsfond Utland – Investeringer for utvikling?
Utenriksdepartementet
Analyse av om det kan forsvares å etablere en investeringsportefølje som skal
fremme utvikling i lavinntektsland uten mandatet for SPU endres. Ikke publisert

2008

Evaluering av norsk bistand innenfor fiskeri
Norad
ECON Pöyry var underleverandør til MRAG Ltd. Prosjektet omfattet en evaluering av
all norsk bilateral bistand til fiskerisektoren over en periode på 30 år. ECON hadde i
hovedsak ansvar or gjennomgang av støtten til privat sektor. Norad Evaluation
Report 6/2008

2008

Reporting from the Office of the Auditor General in Zambia
Norad
Prosjektet skulle bidra til å styrke kunnskapen om Riksrevisjonens arbeid og om
økonomistyringen i offentlig sektor gjennom å styrke rapporteringen fra
Riksrevisjonen. Målet var å styrke søkelyset på hovedpoengene uten å uten å
svekke det faglige innholdet. Ikke publisert

2007-2008

GOSS Oil Revenue
Norad
Regjeringen i Sør-Sudan (GOSS) får en andel av oljeinntektene som genereres i
Sudan. Inntektene framstår som uforutsigbare også på helt kort sikt. Prosjektet
omfattet assistanse til å lage bedre framskrivninger av inntektene. Ikke publisert

2007-2008

Ytelsesbasert tjenestepensjon i Norge - forslag til bærekraftig modell
Pensjonsforum
En drøfting av om man kan tenke seg bedre ordninger enn de to eksisterende
alternativene: Innskudds- eller ytelsesbaserte ordninger. Vil ordninger som fordeler
risikoen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker være mer hensiktsmessige? ECONrapport 2008-136.

2008

Moms på serveringstjenester
NHO reiseliv
Det ulike momssatser på mat avhengig av om maten spises på serveringssted eller
om den tas med. Prosjektet omfattet en beregning av hvilken momssats som vil virke
provenynøytralt ved en eventuell harmonisering av moms på henholdsvis mat og
serveringstjenester. Videre er det en drøfting av samfunnsøkonomiske virkninger av
en slik endring. ECON-rapport 2008-006

2007

Evaluering av ordningen for statsstøttede eksportkreditter
Nærings- og handelsdepartementet
Den såkalte 108-ordningen innebærer en viss subsidiering av salg av kapitalvarer til
petroleumssektoren og eksportmarkedet. ECON evaluerte ordningen, herunder om
norske selskaper får samme konkurransevilkår som andre eksportører, om
forvaltningen er effektiv og om ordningen er samfunnsøkonomisk lønnsom. ECONrapport 2007-004.

2007-2008

Taxes on Zambian mines
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Finansdepartementet i Zambia
Regjeringen i Zambia ønsket å endre skattesystemet for gruveindustrien i landet.
ECON laget en modell for å analysere konsekvensene av ulike mulige endringer i
skattesystemet og ga råd om nye skatteregler. Ikke publisert
2007-2008

Evaluering av Innovasjon Norges’ fond for Øst-Europa og tidligere SUS-land
Innovasjon Norge
Innovasjon Norge forvalter to fond som deltar med finansiering sammen med norske
selskaper ved investeringer i tidligere sentralstyrte økonomier i øst. ECON evaluerte
fondenes innretning og forvaltning og ga råd om endringer. ECON-rapport 2007-103

2006-2007

The Effects of Cost Reflective Tariffs in Namibia
The Electricity Control Board i Namibia
Det ble forventet en sterk økning av produksjonskostnadene for elektrisitet i Namibia
som følge av bygging av et gasskraftverk med relativt høye produksjonskostnader. I
prosjektet analyserte vi virkningene av økte elektrisitetspriser på Namibias økonomi.
ECON-rapport 2007-34

2006

The MDTF II – Donor Support to Public Financial Management Reform in
Vietnam
Utenriksdepartementet
En vurdering av en eventuell forlengelse av et prosjekt som støtter reformer i statens
økonomistyring. ECON deltok i et internasjonalt team som analyserte og ga råd om
en utformingen. Ikke publisert

2005-2006

Bujagali Economic Due Diligence
IFC/Verdensbank-gruppen
ECON deltok i et internasjonalt konsortium som evaluerte et mulig
investeringsprosjekt. Investeringen omfattet et vannkraftverk i Uganda. ECON
analyserte blant annet de makroøkonomiske virkningene av prosjektet.

2006

Regelverket for obligatorisk tjenestepensjon
For en gruppe finansinstitusjoner
En drøfting av enkelte sider ved forslag til forskrifter for obligatorisk tjenestepensjon,
herunder arbeidsgivers plikt til å dekke pensjonsordningenes
administrasjonskostnader. Dessuten omfattet prosjektet en sammenligning med
tilsvarende regler, kollektive avtaler og forretningspraksis i andre land. ECON-rapport
2007-34

2005-2006

Register for pensjonsrettigheter
Finansnæringens hovedorganisasjon
Prosjektet ga et beslutningsgrunnlag omfattet for etablering av et register hvor den
enkelte kan få informasjon om sine personlige pensjonsrettigheter. Ikke publisert

2006

Postens tilbud av banktjenester
Samferdselsdepartementet
Posten Norge er forpliktet til å tilby grunnleggende banktjenester gjennom sitt
ekspedisjonsnett Econ vurderte de samfunnsmessige konsekvensene av en
videreføring, en fjerning eller en endring av Postens forpliktelse. ECON-rapport
2006-052

2005-2006

Skatteanslag Oslo kommune
Oslo Kommune
Prosjektet var en evaluering av Oslo kommunes egne anslag for skatteinntekter
samt drøfting av en alternativ prognosemetode. ECON-rapport 2006-004

2005

Konkurransen i meierisektoren - status og forslag til tiltak
Finansnæringens hovedorganisasjon
Prosjektet var en analyse av mulige tiltak for å styrke konkurransen i det norske
markedet for meieriprodukter, herunder om endringer i prisutjevningsordningen for
melk. Ikke publisert
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2005-2006

Rikdommens dilemma
Kommunenes sentralforbund
Sammenstilling av et diskusjonsgrunnlag og en presentasjon omkring hvordan
økende velstand bidrar til forventninger om høyere standard også på offentlige
ytelser, samtidig som det er vanskelig å finansiere et tjenestetilbud med dagens
standard og omfang. Delvis dokumentert i ECON-rapport 2006-084

2005

Verdiskaping og lønn i norske banker
Finansforbundet
Prosjektet var en analyse av produktivitetsutviklingen i norske banker og av hvem
som hadde fått fordelene av den sterke produktivitetsveksten i næringen i årene før.
ECON-notat 2005-065

2005

AFP eller Arbeid Framfor Pensjon
Senter for seniorpolitikk
Prosjektet var en analyse av arbeidsgivers kostnader knyttet til økt bruk av AFP. En
hovedkonklusjon er at i deler av arbeidslivet bærer arbeidsgiver ingen eller bare en
mindre del av kostnadene knyttet til økt bruk av AFP, mens andre arbeidsgivere
bærer nesten hele kostnaden. ECON-rapport 2005-038

2005

Kostnader knyttet til universell utforming
Justisdepartementet
Prosjektet var en analyse av kostnadene ved å tilpasse nye og eksisterende bygg til
behovene til personer med nedsatt funksjonsevne. Prosjektet bygget på eksisterende
data, herunder utenlandske analyser av tilpasningskostnadene i ulike typer bygg.
Publisert som vedlegg 2 til NOU 2005:8

2005

Husholdningenes valg av rentevilkår på boliglån
Kommunal- og regionaldepartementet
Prosjektet omfattet en analyse av hvorfor norske husholdninger i hovedsak velger
flytende rente og hva som kan gjøres for å fremme bruk av fastrentelån. ECONrapport 2005-038

2005

Organisering av statens eiendomsforvaltning
Moderniseringsdepartementet
I samarbeid med Holteprosjekt laget ECON konsekvensanalyser av ulike alternative
organisasjonsmodeller for statens eiendomsforvaltning, herunder om sentralisering
av eiendomsforvaltningen, bruk av bestiller-/utførermodell og konkurranseutsetting.
Ikke publisert

2005

The feasibility of establishing a reform fund for the Palestinian Authority
Utenriksdepartementet
Prosjektet omfattet en analyse av hensiktsmessigheten av å etablere ett felles fond
for bilateral utviklingshjelp til de palestinske selvstyremyndighetene. Ikke publisert

2005

Nytte-/kostnadsanalyse av nytt IKT-system i Rikstrygdeverket
Arbeidsdepartementet
Prosjektet inngikk i en mer omfattende vurdering av beslutningsgrunnlaget for det
nye IKT-systemet. ECON vurderte de samfunnsøkonomiske konsekvensene, og var
underleverandør til daVinci Consulting. Ikke publisert

2004

Svenske boligsubsidier
Bovärket
Prosjektet var en samfunnsøkonomisk analyse av subsidieringen av utleieboliger i
Sverige. ECON-Rapport 2004-095

2004

Regulering og innovasjon i landbruket
Landbruksdepartementet
Prosjektet omfattet en analyse av hvordan særlovgivningen for landbruket påvirker
innovasjon og nyskaping i landbruket. Analysen er for en stor del teoretisk, men
bygger også på noe statistikk og et lite antall intervjuer med næringsdrivende i
næringen. ECON-rapport 2004-089
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2004

Kommunenes pensjonskostnader
KS
En analyse av hvordan kommunene bør tilpasse seg for å kunne oppfylle gjeldende
pensjonsforpliktelser og av konsekvenser av mulige endringer i tilbudet av
pensjonstjenester. ECON-rapport 2004-073

2003-2004

KLPs valg av selskapsform
KLP
En analyse av virkningene for KLP av eventuell endring av selskapsform. Ikke
publisert

2003-2004

Norske selskapers erfaringer i nye EU-land
Nærings- og handelsdepartementet
En drøfting og informasjonsinnhenting omkring motivene og erfaringene til norske
selskaper som har etablert seg i 5 av landene som ble med i EU i 2004. ECONrapport 2004-044

2003-2004

Rettsregler, SMB og innovasjon
Nærings- og handelsdepartementet
Rettsregler, SMB og innovasjon”. En gjennomgang av generelt lovverk for
næringsvirksomhet med analyse av hvordan reglene påvirker SMB og innovasjon
ECON-rapport 2004-031

2002-2003

Initiativ for lavere kostnader i boligbygging
Kommunal- og regionaldepartementet
En analyse av faktorer bak prisutviklingen på nye boliger og mulige tiltak for å
redusere kostnadene. ECON-rapport 2003-023

2002-2003

Utsetting av Lånekassens operasjonelle funksjoner
Kirke- og undervisningsdepartementet
En kostnads/nytte-analyse av å sette ut mesteparten av de operasjonelle oppgavene
til Statens Lånekasse for Utdanning til eksterne leverandører. ECON var
underleverandør for daVinci Consulting

2002-2003

Organiseringen på Statsbyggs område
Statsbygg
Analyse av organiseringen av statens forvaltning av formålsbygg, herunder om
ansvarsfordeling og bruk av bestiller-/utførermodell og intern produksjon versus kjøp
fra andre. Ikke publisert

2002-2003

Markedet for venturekapital
Nærings- og handelsdepartementet
En kartlegging av det norske markedet. Brukt som Norges landrapport til OECD

2002-2003

Eiendomsforvaltningen i Bærum Kommune
Bærum kommune
En evaluering av eksisterende organisasjon og forslag til ny organisering. Ikke
publisert

2002-2004

Kapitalkostnader i norske meierier
Statens landbruksforvaltning
Kapitalkostnader i norske meierier”. Flere prosjekter, dels med teoretisk drøfting av
kapitalkostnader og dels empiriske studier av kapitalkostnadene i Tine Norske
Meierier.

2002-2003

Kredittforetak oppføringslån
Kommunal- og regionaldepartementet
En vurdering av om Husbankens subsidierte lån bør erstattes av et nytt ordinært
kredittforetak. Ikke publisert

2002-2003

Opplysningskontorene for landbruket
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Statens landbruksforvaltning
Forslag til ny organisering av virksomhet knyttet generisk markedsføring av
landsbruksvarer. ECON var underleverandør til daVinci Consulting. Ikke publisert
2002

Lønnsomheten av rehabilitering av hjertepasienter
Feiring-klinikken
En drøfting av den samfunnsøkonomiske lønnsomheten av rehabilitering av
hjertepasienter. Enkelte nytteeffekter ble tallfestet og sammenholdt med kostnadene.
ECON-rapport 78/02

2002-2003

Formuesskatt – virkning på sparing, investeringer og eierskap
NHO og Norges rederiforbund
En drøfting av formuesskattens virkninger. Drøftingen bygger på en sammenligning
av en skatt på kapitalinntekter. ECON-rapport 54/02

2001-2002

Organisering av kommunal eiendomsforvaltning
KS
En studie av eiendomsforvaltningen i norsk kommuner. ECON-rapport 18/02

2001

Norsk støtte til internasjonalisering
Utenriksdepartementet
En sammenligning av støtten til internasjonalisering av næringslivet i henholdsvis
Norge, Sverige og Danmark. ECON-notat 46/01

2000-2001

Eierskap, formue og trygd
For en gruppe større norske selskaper
En studie av offentlig eierskap i norsk næringsliv og av finansieringen av
pensjonssystemet. Publisert i ”Rikdommens problem - Oljeformue, eierskap,
fremtidens pensjonister”, Kjell Roland, Victor Normann og Torger Reve red.
Universitetsforlaget, 2001

2000-2001

Vedlikehold av kommunale bygninger
KS
En kartlegging av kommunenes bygningsmasse og bygningenes
vedlikeholdsmessige tilstand. ECON-rapport 03/01

2000

The feasibility of an information resource center at ALAT (Association ofLocal
Government Authorities in Tanzania)
KS
Ikke publisert

1999-2000

Politikk overfor finansnæringen
Storebrand
Sammenligning og analyse av 6 forskjellige europeiske lands næringspolitikk overfor
finansnæringen. ECON-rapport 03/01

1999-2000

Norske investeringsstøtteordninger
For en gruppe større norske selskaper
En gjennomgang av støtteordninger for næringslivets investeringer i u-land. ECONrapport 19/00

1999-2000

Cuban Recovery Programme
Utenriksdepartementet og UNDP
Opplæring av kubanske myndigheter i regulering av finansnæringen.

1999

Statlige bindinger og lokalt effektivitetstap
KS
En sammenligning av statens styring av kommunene i de skandinaviske landene
samt en drøfting av effektiviteten i de ulike virkemidlene. ECON-rapport 28/99

1999

IGAD Peace Fund som en finansieringskilde for fredsprosessen i Sudan
Utenriksdepartmentet
Ikke publisert
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Andre prosjekter
1999

Trade unions supported through the LO-NORAD agreement
Norad
Evaluation report 1B.85, Ministry of Development Cooperation, Oslo. (Med
Grøgaard)

1984

Virkninger av tiltak mot ungdomsarbeidsløshet
Arbeidsdepartementet
FAFO, Oslo. (Med Aga, Berntsen og Bogen)

1984

Offentlige ytelser og sosialt nettverk
Sosialdepartementet
FAFO, Oslo (Med Bogen).

1983

Fordelingsvirkninger av offentlige tiltak
Noras
FAFO, Oslo. (Med Hernes).

1981

En kostnads-/nytteanalyse av behandling av stoffmisbrukere
I Finansdepartementet

Annet
Styremedlem i Utviklingsfondet (en frivillig organisasjon med utviklingshjelp som hovedaktivitet).
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