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PROFIL
Anne Maren er samfunnsøkonom og begynte i Vista Analyse i 2016. Hun har erfaring fra et australsk
konsulentfirma; Synergies Economic Consulting, hvor hun utførte samfunnsøkonomiske analyser og
evalueringer innen et bredt spekter av bransjer, herunder miljø og energi. Anne Maren har også
erfaring fra Klima- og miljødepartementet, i seksjon for klima og energi, hvor arbeidsoppgavene gikk
ut på vurdering og oppfølging av virkemidler i den nasjonale klimapolitikken. Hun jobbet blant annet
med forslaget til forbud mot fyring med fossil olje i bygg. I Vista Analyse har Anne Maren hovedsakelig
arbeidet med problemstillinger knyttet til klima, miljø og energi. For tiden arbeider hun med å vurdere
miljøeffekter av delingsøkonomien, bidra til økt kunnskap om klimatilpasning hos offentlig ansatte i
Polen, samt vurdere alternative løsninger til utbygging av kraftnettet.

UTDANNELSE
2011-12
2007-2010

Master of Economics, the University of Queensland, Brisbane, Australia
Bachelor i samfunnsøkonomi, Universitetet i Bergen

SPRÅK
Norsk

Morsmål

Engelsk

Flytende

Tysk

Elementært

Spansk

Elementært

ARBEIDSERFARING
2016-

Konsulent, Vista Analyse

2015-16

Førstekonsulent, Klima- og miljødepartementet (klima- og energiseksjonen)
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2012-2015

Senior Consultant, Synergies Economic Consulting, Brisbane, Australia

PROSJEKTERFARING
Vista Analyse
Pågår

Pågår

Pågår

2017

2017

2016

Klimatilpasning i Polen
For the Operational Programme PL04 “Saving energy and promoting renewable energy”
(EØS-midler)
Vista Analyse skal bidra til å styrke kunnskapen om klimatilpasning hos ansatte i
offentlig forvaltning i Polen. Oppdraget innebærer å dele norske erfaringer fra
klimatilpasningsarbeid på kurs som skal holdes for omtrent 500 personer fra 106
polske byer, samt metodeutvikling og -anvendelse. Samarbeidspartner: Institute of
Environmental Protection – National Research Institute i Polen.
Vurdering av miljøeffekter av delingsøkonomi
For Nordisk ministerråd
Vista Analyse skal vurdere miljøeffekten og potensialet av delingsøkonomien i de
nordiske landene. Anne Maren utfører kvantitativ analyse av de mulige
miljøeffektene.
Vurdering av alternativer til investeringer i nett
For Statnett SF og Enova SF
Vurdering av alternative løsninger til nettutbygging og utvikling av metoder for å
analysere, utvikle og dokumentere disse.
Verdsetting av endringer i økosystemtjenester ved vannkraftrevisjoner
For Miljødirektoratet
Utvikling og anvendelse av metodikk knyttet til verdsetting av endringer i
økosystemtjenester ved revisjon av konsesjonsvilkår for vannkraftutbygginger.
Evaluering av foregangsfylker for økologisk landbruk
For Landbruksdirektoratet
Evaluering av de seks foregangsfylkene for økologisk landbruk. Anne Maren var
ansvarlig for gjennomføring av intervjuer og evaluering av to av foregangsfylkene.
Analyse av statlige tilsyns gebyrinntekter
For Næringslivets hovedorganisasjon
Utarbeidelse av et anslag på den samlede gebyrbetalingen fra næringslivet til statlige
tilsyn for 2015, og en oversikt over utviklingen i satser og inntekter for hvert av
gebyrene.

Synergies Economic Consulting
2015
Nytte-kostnadsanalyse av planlagt kullgruve
For Queensland Department of Natural Resources and Mines
Gjennomførte en forenklet nytte-kostndsanalyse av en planlagt kullgruve i
Queensland.
2015
Analyse av driftskostnader
For Murrumbidgee Irrigation, Queensland
Sammenlignet administrasjonskostnadene til Murrumbidgee Irrigation med
administrasjonskostnadene til to andre irrigasjonsfirmaer.
2014
Rammeverk for evaluering av Coal Seam Gas lov- og regelverk
For Queensland Department of State Development, Infrastructure and Planning
Utforming av et rammeverk for evaluering av Coal Seam Gas (CSG)-regelverket.
Rammeverket skulle brukes av reguleringssmyndighetene og består av en
brukerveiledning og maler for å gjennomføre en best practice-analyse av regelverket.
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Benchmarking av forsknings- og innovasjonscluster
For Queensland Health
Gjennomførte en analyse av vellykkede forsknings- og innovasjonscluster
internasjonalt og vurdering av mulighetene for å etablere et lignende «cluster» i
Brisbane.
Vurdering av alternativer for skattereform
For Economic Regulation Authority, Western Australia
Mikroøkonomisk analyse av tre skatteformer i Western Australia. Analysens mål var
å finne en løsning som minimerer de samfunnsøkonomiske kostnadene knyttet til
skattene, samtidig som man sikrer inntektsnøytralitet for myndighetene i Western
Australia.
Analyse av pris- og serviceregulering av australske flyplasser
For Changi Airport Group, Singapore
Utførte en analyse av pris- og serviceregulering av australske flyplasser. Rapporten
tok for seg reguleringsregimets effektivitet i å begrense flyplassoperatørers bruk av
markedsmakt.
Analyse av regelverk for ressursrapportering
For Queensland Department of Natural Resources and Mines
Foretok en skrivebordsstudie av åtte områder som har vellykkede regelverk for
ressursrapportering. Analysen identifiserte fellestrekk i disse områdene, som kan
danne grunnlaget for bedre ressursrapportering i Queensland.
Nytte-kostnadsanalyse av planlagt kullgruve
For AustralAsian Resource Consultants, Queensland
Nytte-kostnadsanalyse av ‘On-Line Electric Vehicles’
For Australian Electric Infrastructure and Transport, Queensland
Utførte en Nytte-kostnadsanalyse av en teknologi som muliggjør trådløs
strømoverføring til kjøretøy. Analysen vurderte den samfunnsøkonomiske
lønnsomheten av denne teknologien for tre planlagte bussruter i Brisbane.
Konsekvensutredning av planlagte endringer i regelverk for avfallshåndtering
For Queensland Department of Environment and Heritage Protection
Evaluering av konsekvenser av nytt lovverk; the Economic Development Act
For Queensland Competition Authority
Evaluerte de samfunnsøkonomiske virkningene av et forholdsvis nytt lovverk, the
Economic Development Act 2012, som var blitt introdusert for å tilrettelegge for
raskere økonomisk utvikling gjennom en mer effektiv godkjenningsprosess av
byggeprosjekter.
Analyse av scenarier for samlokalisering av kundesentre
For Queensland Department of Community Safety
Utarbeidet en kostnadsmodell for departementet som er ansvarlig for brannvesen og
ambulansetjenester i Queensland, Australia. Kostnadsmodellen sammenlignet
kostnadene ved å opprettholde det nåværende systemet med kostnadene knyttet til
ulike scenarier for samlokaliserig av call-sentre.
Verdivurdering av fire gruver i Queensland (til ekspertuttalelse)
For McCullough Robertson
Deltok i forberedelsen av en ekspertuttalelse for verdivurdering av fire gruver i
Queensland.
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