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Profil 
Haakon Riekeles er samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo, med arbeidserfaring blant annet fra 

Finansdepartementet og tenketanken Civita. I Finansdepartementet jobbet Haakon med budsjettsaker 

og saker til regjeringsbehandling på klima- og miljøområdet. Arbeidet innebærer å vurdere økonomiske 

og samfunnsmessige konsekvenser av forslag fra departementene som grunnlag for tilrådning til politisk 

ledelse.  

I Civita har Haakon Riekeles jobbet med utredninger om ulike samfunnsøkonomiske temaer, med særlig 

fokus på velferdspolitikk og finanspolitikk. Blant arbeidene hans i Civita var en rapport som så på 

innretningen av introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger, og økonomiske incentiver under 

og i etterkant av introduksjonsprogrammet. Haakon gjennomførte også en større analyse av mulige 

reformer av sykepengeordningen i 2015, med fokus på hvordan incentiver kunne bedres for 

arbeidstakere og arbeidsgivere, og kostnadene reduseres for staten. 

Haakon er for tiden hyret inn som sekretariatsleder for Gjerdrum-utvalget, utvalget som skal granske 

årsaker og læringspunkter i etterkant av kvikkleireskredet som gikk 30. desember 2020. Haakon Riekeles 

har også vært medlem i to offentlig utvalg Brochmann II-utvalget om flyktninger (NOU 2017:2), og 

Universitets- og høyskolelovutvalget (NOU 2020:3). 

Utdannelse  
2007-2012 Universitetet i Oslo, Femårig mastergrad i samfunnsøkonomi  

2004-2007 Oxford University, Bachelorgrad i juss  

Arbeidserfaring  
2020- Vista Analyse, konsulent   

2015-2020 Civita, Samfunnsøkonom 
Arbeidet omfattet uavhengige utredninger innenfor samfunnsøkonomiske temaer, 
herunder klimapolitikk, finanspolitikk, makroøkonomi, innvandring og integrering 
Referanse: Kristin Clemet 

2018-2020 Universitets- og høyskolelovutvalget, utvalgsmedlem 
Medlem i utvalg nedsatt av Kunnskapsdepartementet, NOU 2020:3 Ny lov om 
universiteter og høyskoler 
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Referanse: utvalgsleder Helga Aune, partner og advokat i EY, og sekretariatsleder 
Therese Sofie Aasen, seniorrådgiver Kunnskapsdepartementet 

2017-2020 Universitetet i Oslo, ekstern sensor  
På emne om adferdsøkonomi på masternivå og masteroppgave 

2016-2017 Brochmann II-utvalget, utvalgsmedlem 
Medlem i utvalg nedsatt av Justis- og innvandringsdepartmentet, NOU 2017:2 Integrasjon 
og tillit – Langsiktige konsekvenser av høy innvandring 
Referanse: utvalgsleder Grete Brochmann, professor ved UiO, og sekretariatsleder 
Gunnlaug Daugstad, avdelingsdirektør i Forskningsrådet (tidligere i Justisdepartementet) 

2012-2015 Finansdepartementet, finansavdelingen, saksbehandler (rådgiver fra 2014) 
Finansavdelingen samordner arbeidet med statsbudsjettet og forbereder avgjørelser i 
regjeringen. Arbeidet først med saker under Nærings- og handelsdepartementet, deretter 
under Klima- og miljødepartementet 
Referanse: Silje Gamstøbakk, avdelingsdirektør i Finansdepartementet 

2009-2011 Universitetet i Oslo, forskningsassistent. 

Publikasjoner og prosjekter  
2021-2022 Gjerdrum-utvalget 

Haakon Riekeles leder sekretariatet til utvalget som skal finne årsakene til 
kvikkleireskredet i Gjerdrum og vurdere tiltak for å styrke forebygging av kvikkleireskred i 
hele landet. Utvalget skal også vurdere risikobildet for bebyggelse og fare for 
kvikkleireskred i Norge, ansvarsdeling, regelverk og forvaltningspraksis. Utvalget skal 
levere en delrapport om årsakene til skredet i september 2021, og en NOU i januar 2022. 

2021 Samfunnsøkonomiske gevinster ved det frivillige musikklivet 
Rapporten beregner nytten for samfunnet og den enkelte av deltakelse i det frivillige 
musikklivet. Beregningene ser på den egen opplevde nytten av øving og spilling, nytten 
for samfunnet av den frivillige innsatsen, effekter på helse og atferd hos ungdom. 
Anslagene er basert på analyse av data fra Ungdataundersøkelsen, en 
utvalgsundersøkelse, offentlig statistikk og intervjuer. 
Referanse: Bjarne Dæhli, generalsekretær Norsk musikkråd 

2020 Vurdering av utvalgte metoder for evaluering av bærekraft i mobilitetsprosjekter 
På oppdrag fra Statens vegvesen har Vista Analyse vurdert utvalgte metoder for 
evaluering av bærekraft i mobilitetsprosjekter. Rapporten ser nærmere på fire utvalgte 
metoder: U4SSC, Inclusion, SUMMA og SUMP, og vurderer fordeler og ulemper med 
disse opp mot oppdragsgivers mål om en felles metode for mobilitetsprosjekter. 
Rapporten (Vista-rapport 2020/41) inngår som en del av Statens vegvesens forprosjekt 
Metodeutvikling for vurdering av bærekraft i mobilitetsprosjekter. 

2020 Reisekostnader ved to ulike lokaliseringer av Forsvarets rekruttskole 
Notatet beregnet forskjellen i reisekostnad for Forsvaret, rekruttene og samfunnet ved 
to ulike alternative lokaliseringer for Forsvarets nye samlede rekruttskole, Terningmoen 
og Drevjamoen. Delvis på bakgrunn av notatet besluttet Utenriks- og forsvarskomiteen å 
utrede Drevjamoen som supplement til lokalisering på Terningmoen. 
Referanse: Espen Isaksen, daglig leder i Mosjøen og omegn Næringsselskap 

2020 Raskere klimaomstilling, redusert risiko: Ny politikk for Norge i en verden som når 
Parismålene 
Civita, WWF og Norsk klimastiftelse. Haakon Riekeles arbeidet i sekretariatet. 
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Et uavhengig utvalg ledet av Kristin Halvorsen og Vidar Helgesen, har sett på hvordan 
Norge skal håndtere klimarisikoen som følger med strammere klimapolitikk og 
akselererende global energiomstilling, og hvordan Norge skal best stimulere bærekraftig 
vekst innen nullutslippsnæringer. https://www.klimaomstillingsutvalget.no/ 

2020 Hydrogen – muligheter og hindringer for en ny norsk eksportnæring 
Notat for Civita, skrevet sammen med Simon Seland 
Hydrogen har en sentral plass i EUs klimastrategi. Det gir store muligheter for Norge, 
men også en fare for at markedet for norsk gass blir mindre. Notatet ser på hydrogenets 
potensiale i ulike bruksområder, markedsmuligheter i Europa, mulige hindringer for 
norsk eksport av grønt og blått hydrogen, og måter disse hindringene kan forseres. 

2020 Hva skjer etter koronakrisen? 
Notat for Civita, skrevet sammen med flere ulike forfattere 
I notatet ser Civitas ansatte på fremtidsutsiktene på 20 ulike felt. Blant temaene som tas 
opp er klima, ulikhet, internasjonalt samarbeid, norsk økonomi og velferdsstaten. 

2019 Klimabudsjett – Hvordan få et statsbudsjett i tråd med 1,5-gradersmålet 
Notat for Civita 
Formålet med notatet er å vise at det er mulig med en vesentlig mer ambisiøs 
klimapolitikk, som er i tråd med det som kreves internasjonalt for å nå verdens klimamål, 
som følger vanlige samfunnsøkonomiske anbefalinger om bruk av pris på utslipp, som 
kan gjennomføres på relativt kort sikt, og som ikke gir store urettferdige utslag for 
enkeltpersoner. Tiltakene vil sannsynligvis ha en stor effekt på norske utslipp. 

2019 Hvor mye mer må vi jobbe i fremtiden, og hvordan skal vi få det til? 
Notat for Civita 
Hvor mye mer må vi jobbe, for at velferdsstaten skal være bærekraftig? Dette notatet 
viser at arbeidsinnsatsen må økes med minst 21 millioner arbeidstimer per år, om 
fremtidens finansieringsgap skal dekkes av økt arbeidsdeltakelse. For å klare det, trengs 
tiltak som treffer brede grupper av befolkningen, og særlig tiltak som øker antall 
arbeidede timer blant personer som allerede er i arbeid. Dagens tiltak rettet mot 
enkeltgrupper utenfor arbeidsmarkedet, er ikke tilstrekkelige. 

2018 Barnefamiliers økonomi – endringer i offentlig støtte fra 1997 til 2017 
Notat for Civita 
Dette notatet ser på hvordan en barnefamilie med vanlig inntekt kommer ut i 
skattesystemet, og med velferdsstatens kontantytelser, sammenlignet med en familie 
uten barn. Notatet sammenligner situasjonen i 2017 med situasjonen i 1997, som er før 
mange store endringer ble iverksatt. Konklusjonen er at barnefamilier kom vesentlig 
bedre ut etter denne målestokken for 20 år siden enn i dag. 

2018 Klimakvoter – hvordan de virker og hvorfor vi trenger dem 
Notat for Civita 
Klimakvoter er en sentral del av Norges klimapolitikk, men er lite debattert og lite 
forstått. Notatet forklarer hvordan klimakvoter fungerer, viser svakheter ved dagens 
systemer og presenterer fordeler ved å bruke klimakvoter som virkemiddel. Notatet 
foreslår også endringer i Norges klimapolitikk for å sørge for at politikken virker med, og 
ikke mot, kvotesystemene. 

2018 En bedre politikk for elbiler og lavutslippsbiler 
Notat for Civita 
Notatet ser på om det er mulig å støtte innfasingen av lavutslippsbiler på en mer 
kostnadseffektiv måte. 

2017 En bedre flyktningpolitikk 

https://www.klimaomstillingsutvalget.no/


 

 

CV Navn | Vista Analyse AS | www.vista-analyse.no      4 

Notat for Civita, skrevet sammen med Torstein Ulserød 
Notatet ser på diverse problemstillinger og dilemmaer i flyktningpolitikken 

2017 Hva skjer egentlig med sysselsettingen? 
Notat for Civita, skrevet sammen med Steinar Juel 
Notatet ser på utviklingen i sysselsettingen i etterkant av oljeprisfallet i 2014, og 
analyserer hva som er konjunkturelle kontra strukturelle og demografiske endringer 

2017 Hvor stor offentlig sektor tåler vi? 
Notat for Civita 
Notatet ser på forskning om størrelse på offentlig sektor og effekter det har på 
økonomisk vekst, samt sammenligner størrelsen i Norge med andre OECD-land 

2017 En bedre handlingsregel 
Notat for Civita, skrevet sammen med Steinar Juel 
Notatet ser på konsekvenser av at statsbudsjettet har blitt mer avhengig av oljepenger, 
og dermed av størrelsen på Oljefondet og utviklingen i internasjonale finansmarkeder. I 
lys av dette foreslås det endringer i handlingsregelens praktisering 

2016 Hvordan redusere statens utgifter? 
Notat for Civita 
I dette notatet identifiseres det mulige kutt i statens utgifter på nærmere 50 milliarder 
kroner. Tiltakene som identifiseres har det til felles at de har positive effekter for 
samfunnet, utover bare å redusere statens utgifter, for eksempel i form av å bedre 
incentiver og økt arbeidsdeltakelse. Tiltakene er også utformet på måter som i størst 
mulig grad skjermer lavinntektsgrupper. 

2016 Flyktninger og arbeid 
Notat for Civita, skrevet sammen med Mathilde Fasting 
Notatet drøfter årsaker til den lave arbeidsdeltakelsen blant flyktninger og mulige tiltak 
for å øke sysselsettingen. Notatet ser blant annet på utformingen av 
introduksjonsprogrammet, hvordan utdanningsmulighetene til flyktninger kan forbedres, 
og målrettede tiltak som kan gi en vei inn i arbeidsmarkedet for flyktninger med dårligere 
forutsetninger for å lykkes. 

2016 Paris-avtalen og veien videre 
Notat for Civita 
Dette notatet går gjennom de viktigste aspektene ved Paris-avtalen. Notatet ser også på 
forpliktelsene som ble sendt inn i forkant av klimatoppmøtet i Paris, og oppsummerer 
funn om klimainnsatsen internasjonalt. 

2015 Økende arbeidsledighet – hvor ekspansiv bør finanspolitikken være? 
Notat for Civita 
Notatet ser på hvor ekspansiv finanspolitikken bør være for å redusere arbeidsledigheten 
etter oljeprisfallet i 2014. 

Annet  
2019-2023 Bystyremedlem i Oslo kommune.  

Medlem av byutviklingsutvalget. 

Språk  
Norsk Morsmål 

Engelsk Flytende 
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Fransk God 

 


