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Profil 

Jens Furuholmen har en mastergrad i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo fra 2016, og har siden 

studiet jobbet i Vista analyse. Der har han jobbet mye med samfunnsøkonomisk analyse og utredning 

av offentlig politikk. Jens har deltatt over 20 små og store prosjekter innen en mengde politikkområder, 

og er vant til å hurtig sette seg inn i nye problemstillinger. 

I 2020 har han blant annet gjort to analyser av store offentlige investeringsprosjekter innen jernbane og 

IT. Prosjektene er utredet i rammeverket Statens prosjektmodell, som av mange regnes som 

gullstandarden innen offentlig utredning. Han har også bidratt til metodeutvikling innen anvendt 

samfunnsøkonomi i en akademisk publisering ved Concept NTNU. 

Jens var ett år i sekretariatet for etter- og videreutdanning, hvor han deltok i utformingen og 

utredningen av rundt 50 forskjellige tiltak på området. Han var blant annet ansvarlig for å utrede 

budsjettøkonomiske, samfunnsøkonomiske og administrative konsekvenser av tiltakene.  

Jens er en engasjert og arbeidsom person, som motiveres av å lage gode faglige begrunnelser for 

offentlig politikk. 

Utdannelse  
2014–2016 Master i samfunnsøkonomi, Universitetet i Oslo 

Masteroppgave: Effekten av Airbnb på hotellbransjen i Norge. Masteroppgaven ble 

publisert i et akademisk tidsskrift og sitert i delingsøkonomisk utvalg (NOU 2017:4) 

2011–2014 Bachelor i samfunnsøkonomi, Universitetet i Oslo. 40 studiepoeng i statsvitenskap 

Arbeidserfaring  
2017– Vista Analyse AS, konsulent 

Skrive utredninger og evaluering som presenteres i rapporter og presentasjoner samt 
lage tilbud i anbudskonkurranser.   

2017–2018 Sekretariatet ∙  Etter- og videreutdanningsutvalget, rådgiver  

Ekspertutvalget for etter- og videreutdanning er et norsk offentlig utvalg (NOU 2019: 
12) under kunnskapsdepartementet. Arrangere utvalgets møter, gjøre analyser samt 
skrive utredningen på vegne av utvalget.  
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2012–2017 Hedmark kunnskapspark, Studentmedarbeider  

Samle og analysere datasett. Skrive presentasjoner, aviskronikker, nettsider og 
brosjyrer.  

Prosjekterfaring 

SSe vista-analyse.no for offentlige rapporter 

2020- Samfunnsøkonomisk analyse av eksamener og prøver 2 

Utdanningsdirektoratet 

Vista gjennomførte i fjor en samfunnsøkonomisk analyse av obligatoriske prøver og 

eksamener. I år gjennomfører vi en utvidet versjon av analysen basert på data fra 

landsomfattende spørreundersøkelser med alle skoler, kommuner, fylkeskommuner og 

fylkesmenn. Vi vurderer også økonomiske konsekvenser av eventuelle endringer ved 

eksamensordningen. 

2020 Kvalitetssikring av konseptvalgutredning – godsterminalstruktur i Oslofjordområdet 

Finansdepartementet 

Konseptvalgutredning (KVU) for godsterminalstruktur i Oslofjordområdet er bestilt av 

Samferdselsdepartementet. Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet og Kystverket har 

utredet alternative løsninger for godsterminalstrukturen. Vista kvalitetssikrer KVU-en, 

og gjennomfører blant annet en selvstendig samfunnsøkonomisk analyse av 

konseptene. 

2020 Samfunnsøkonomisk analyse av graveskader 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

Vista gjør en samfunnsøkonomisk analyse av de årlige kostnadene av skader fra graving 

i grunnen. Det gjelder f.eks. følgene av forsyningssvikt for tele-abonnenter, 

omsetningssvikt for næringsdrivende, og kostnader som følge av forsinkelser i trafikken 

mv.  

2020 Reisekostnaden for rekrutter 

Mosjøen og omegn næringsselskap 

Vista beregnet reisekostnaden for rekrutter ved to alternative lokaliseringer for 

hærens rekruttskole. Den ene alternativet er en samlet rekruttskole på Terningmoen 

leir. Det andre alternativet er en delt løsning med rekruttskole både på Terningmoen 

og på Drevjamoen leir. 

2019 Studie av praksis i samfunnsøkonomiske analyser 

Concept NTNU 

Studien inneholder en gjennomgang av eksisterende retningslinjer og veiledning for 

anvendte samfunnsøkonomiske analyser, samt egen gjennomgang av praksis for 42 

KVU/KS1-er etter 2014. Videre gis det råd om metoden i offentlige 

samfunnsøkonomiske analyser. Studien ble publisert som en vitenskapelig rapport. 

2019 Kvalitetssikring av konseptvalgutredning – 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 
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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.  

2020 Rammeverk og utvikling for store handelskonsepter 

Rogaland fylkeskommune 

Rapporten beskriver utvikling av større handelsenheter i Norge og Norden. Det skal 

brukes i regionalplanarbeidet i Rogaland, der rammer for lokalisering og utforming skal 

formes. Vista gir dokumentasjon på hvordan de store handelsaktørene opererer, og 

hvordan de planlegger for fremtiden. 

2019– Evaluering av prøveprosjekt Arkeologi på nye veier 

Nye Veier 

Nye Veier gjennomfører et prøveprosjekt som skal bruke nye metoder og prosedyrer 

for arkeologiske utgravinger ved utbygging av vei. Vista Analyse skal evaluere 

prøveprosjektet, som varer frem til 2021. 

2019 Kostnader og konsekvenser av forslagene til Autisme- og touretteutvalget 

Autisme- touretteutvalget 

Utvalget (NOU 2020: 1) foreslår hvordan man kan forbedre tjenestene til personer 

med autisme og tourette. Vi beregner de samfunnsøkonomiske kostnadene av 

tiltakene til 347–402 millioner kr. Vi beskriver også tre brukerhistorier som illustrerer 

de samfunnsøkonomiske gevinstene av utvalgets tiltak. De viser at de prissatte 

gevinstene kan være opptil 700 000 kr i året pr. person, og 2–14 millioner kr i nåverdi 

over en karriere. 

2019 Endret kommunegrense på Fastlands-Karmøy 

Haugesund kommune 

I en rapport drøfter vi hvilken av to kommunegrenser som best oppfyller kriterier for 

god kommunestruktur. Den ene er dagens grense. Den andre er en grense som 

innlemmer Fastlands-Karmøy i Haugesund. 

2019 Samfunnsøkonomisk analyse av eksamen og prøver 1 

Utdanningsdirektoratet 

Vista gjør en samfunnsøkonomisk analyse hvor man blant annet tallfester kostnaden av 

eksamen og nasjonale prøver. Beregningene blir gjennomført med bakgrunn i regnskap 

og data samlet inn gjennom semistrukturerte intervjuer med involverte aktører.  

2019 
 

Etter- og videreutdanningsutvalget 

NOU 2019:12 

Utvalget undersøkte kartla behov for etter- og videreutdanning, kom med anbefalinger 

til tiltak, og utredet effekten av disse. Det ble blant annet gjennomført 

samfunnsøkonomiske analyser, hvor man anslo kostnader og gevinster. Man beregnet 

også kostnaden av etter- og videreutdanning i arbeidslivet. 

2018 
 

Hva har skjedd med fylkesveiene etter forvaltningsreformen 
Opplysningsrådet for veitrafikken 
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Etter Forvaltningsreformen (2010), hvor fylkeskommunene overtok ansvar for 
betydelige deler av det tidligere riksvegnettet, har fylkeskommunene i perioden 2010 – 
2018 brukt noe mer midler på fylkesveiene enn de har fått tilført av midler til formålet 
fra staten. Vår analyse viser at det likevel ikke har vært tilstrekkelig til å redusere 
vedlikeholdsetterslepet på fylkesveinettet. 

2018 
 

Case Torggata: Arealbruksvirkninger av samferdselstiltak i by 

Statens vegvesen 

Identifisere og dokumentere arealbruksvirkninger av Oslo kommunes gateprosjekt i 
Torggata. Arealbruksvirkninger er effekter på bruk av eiendommer og trafikkmønster 
med tanke på boligpriser, næring, besøkende trafikkmønster o.l.  

2018 Implementering av insentiver for stormsikre hus blant urbane fattige i Vietnam 

Nordisk utviklingsfond 

Prosjektet var et felteksperiment som undersøkte hvordan mikrofinans og annen 
støtte til fattige husholdninger kan oppmuntre dem til å forsterke boligene sine mot 
ekstremvær. Prosjektet bidro med sin vitenskapelige tilnærming til en mer 
kunnskapsbasert utviklingshjelp. 

2018 Handelsanalyse Sandnes 

Sandnes kommune 

I rapporten blir det gjort anbefalinger om hvordan kommunen kan tilrettelegge for 

handel på en måte som er attraktivt for både næringslivet og befolkningen. Analysen var 

del av kunnskapsgrunnlaget for kommunen i arbeidet med ny kommune- og 

sentrumsplan. Arbeidet ble gjennomført med to møter i Sandnes, befaringer og 

kommunen delte statistikk og faktagrunnlag. 

2017 Muligheter og begrensninger for utslippsfrie drosjer 

Miljødirektoratet 

Kartlegging og mulighetsstudie for utslippsfrie drosjer i Norge. Bakgrunnen for 

rapporten var en lovendring som lar fylkeskommunene stille krav om 

nullutslippskjøretøy. Det ble gjort kvalitative intervjuer for å kartlegge barrierer for 

drosjenæringen.  Rapporten konkluderte med at markedet ikke er modent for utslipps-

krav i hele landet og at krav i offentlige kjøp er et mer egnet virkemiddel.  

2017 
 

Tilskuddsordningen for friskoler 

Abelia 

Vista utredet noen sentrale sider ved kostnader til bygg og tilskuddsordninger for 
friskoler. Målet var å synliggjøre forskjeller i inntekter og kostnader mellom friskoler og 
offentlige skoler. Rapporten så også på effekter av tilskuddsordningen for kommuner, 
fylker og friskoler. 

2017 
 

Kostnadene av fysisk inaktivitet 

Norsk friluftsliv 

Vista har gjort en samfunnsøkonomisk analyse av kostnaden av fysisk inaktivitet. 
Analysen ser spesielt på hvordan kostnadene fordeler seg på arbeidsgiver, kommune 
og stat. Vista kalkulerte fire potensielle framtidsscenarier, hvor man antok at 
befolkningens livsstil ble forverret. 

2017 
 

K limatilpasning i Polen 

EØS-midlene 
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Vista var involvert i et prosjekt om klimatilpasning i 106 polske byer. Prosjektet ble 
utført i samarbeid med det polske forskningsinstituttet IOSPIB ( Institute of 
Environmental Protection – National Research Insitute). Det ble holdt 
treningsseminarer for rundt 500 offentlig administrativt ansatte. På seminarene delte 
Vista erfaringer fra gode norske eksempler på klimatilpasning. 

2017 Nærings- og handelsanalyse Elverum 

Elverum kommune 

Rapporten er en analyse av status, utfordringer og muligheter for handelsbyen 
Elverum. Metodisk er det benyttet statistikk, intervjuer, gruppesamtaler og 
dokumentanalyser og det har vært nær dialog med kommunens representanter 
gjennom prosjektperioden. 

2017 Nærings- og handelsanalyse Fyllingsdalen bydelssenter 

Citycon 

Kjøpesenteret Oasen i Fyllingsdalen i Bergen blir bygget ut med boliger, bybane og 

utvidelse av senteret. Vista ble hyret inn for å analysere hvordan utbyggerne kunne gjøre 

området til et attraktivt bydelssenter for Fyllingsdalens innbyggere.  

  

Utvalgte publikasjoner 
2020 «Noen krevende tema i anvendt samfunnsøkonomisk analyse». Concept rapport nr. 60. 

2018 «Delingsøkonomiens fremvekst: Effekten av Airbnb på hotellbransjen i Norge». 
Samfunnsøkonomen, nr. 3-2017. 

Annet 
2011-2014 Redaktør i studenttidskriftet Observator  

Språk  
Norsk Morsmål 

Engelsk Flytende 

 


