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Nøkkelkvalifikasjoner
Otto Sevaldson Lillebø har en doktorgrad i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Bergen med
spesialisering innen anvendt økonometri og arbeidsmarkedsøkonomi. Otto har også mastergrad i
samfunnsøkonomi fra samme institusjon. Otto har høy kompetanse i bruk av registerdata og
økonometri og har også kompetanse i statistisk og samfunnsøkonomisk analyse. Temaet i Ottos
doktorgradsavhandling var en anvendt mikroøkonometrisk analyse av fire temaer innen aldring, helse
og arbeidsmarkedsdeltakelse.

Utdanning
2014-2018
2009-2014

Phd i Samfunnsøkonomi, Universitetet i Bergen
Master i samfunnsøkonomi, Universitetet i Bergen

Språk
Norsk:
Engelsk:

Morsmål
Flytende

Arbeidserfaring
20182014-2018

Samfunnsøkonom, Proba samfunnsanalyse
Stipendiat ved Institutt for Økonomi, Universitetet i Bergen
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Prosjekter i Proba samfunnsanalyse
Pågående
2013-

AAP som lønnstilskudd
For arbeids- og sosialdepartementet
AFI (prosjektleder) og Proba samarbeider om å evaluere et forsøk i NAV med
bruk av AAP som lønnstilskudd for personer med nedsatt arbeidsevne.
Forsøket ble gjennomført i 2013-2017. Proba er ansvarlig for å levere
effektevaluering av forsøket.

2018-

Analyse av resultater av oppfølgingstiltak
For arbeids- og sosialdepartementet
Vi skal undersøke resultater av NAVs nye anbudsbaserte oppfølgingstiltak.
Oppfølging er et tiltak for brukere som trenger støtte for å skaffe eller beholde
en jobb, og som har behov for omfattende oppfølging. Vi skal sammenlikne
Oppfølging med de tiltakene det erstattet, og med oppfølging i NAVs egen regi
(«Utvidet oppfølging i NAV»). Vi skal se på overgang til arbeid for deltakerne,
årsaker til resultatene og effektivitet. Vi bruker i hovedsak registerdata, men
også spørreundersøkelser og intervjuer.

2019-

Evaluering av regjeringens handlingsplaner for universell utforming
For Bufdir
Evalueringen omfatter en kunnskapssammenstilling om virkningene av
universell utforming og en evaluering av den samlede handlingsplanen og fire
av de avgrensede delplanene: IKT, samferdsel, bygg samt plan og
uteområder. Rambøll Management Consulting er underleverandør til Proba i
dette prosjektet.

Erfaring fra andre prosjekter og oppdrag
2017

Arbeidsnotat
Health effects of retirement. Evidence from Norwegian survey and register data –
Working Papers in Economics at UOB – NR 2/17

2014

Masteroppgave
Masteroppgaven omhandlet arbeidsmarkedet og progresjon i videregående
opplæring. Fokus i oppgaven var langtidseffekten av avvik i normert progresjon i
videregående opplæring på arbeidsmarkedsdeltakelse.
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