
  
 

Program 
08:00 – 09:00  Oppmøte for virksomhetene 
 
09:00 – 09:30     Registrering av studenter 
 
09:30 – 11.30      Presentasjon av virksomhetene 

• Oslo Economics 
• PwCConsulting 
• Riksrevisjonen 
• Vista Analyse 
• Norges Bank 
• Statens transportvirksomheter 
• Statistisk sentralbyrå (SSB) 
• Thema Consulting Group 
• Menon Economics 
• Direktoratet for forvaltning og økonomistyring 

(DFØ) 
• Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 
• Finansdepartementet 

11:35– 12:30 Lunsj 

12:30 – 13:30 Case med Finansdepartementet (gruppe 1). Stands, 
speed-intervjuer og CV-bilder (gruppe 2). 

13:30 – 14:30 Case med Vista analyse (gruppe 2). Stands, speed-
intervjuer og CV-bilder (gruppe 1) 

14:30 – 15:30  Stands, speed-intervjuer og CV-bilder 

15:30 – 15:45  Quiz/kahoot/speed-intervjuer/CV-bilder 

15:45 – 16:00  Presentasjon av beste caseløsning 

 

Etter avslutningen på Ullevaal Meet drar vi samlet ned til Danske Bank for 
foredrag og middag. 
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Direktoratet for forvaltning og 
økonomistyring  

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) er 
statens fagorgan for økonomistyring, gode 
beslutningsgrunnlag for statlige tiltak, organisering og 
ledelse i staten, samt for anskaffelser i offentlig sektor. 

I DFØ jobber det samfunnsøkonomer i tverrfaglige team, 
med mål om å bidra til effektiv ressursbruk i staten. Det 
gjør vi på flere måter - vi gjennomfører konkrete 
utredninger og analyser av offentlig ressursbruk. Vi holder 
også kurs og gir veiledning om hvordan forvaltningen skal 
gjennomføre utredninger og samfunnsøkonomiske 
analyser av statlige tiltak for å sikre gode 
beslutningsgrunnlag.  

DFØ leverer lønns- og regnskapstjenester til store deler av 
statsforvaltningen, har ansvar for statsregnskapet og 
gjennomfører utvalgsundersøkelser, som 
innbyggerundersøkelsen. Dette gjør at vi sitter på store 
mengder data. Vi jobber for bedre produksjon og bruk av 
data for å kunne gjøre enda bedre analyser av statlig 
ressursbruk. 

På våre nettsider, www.dfo.no, kan du se oversikt over 
ledige stillinger hos oss. Vi inviterer også studenter ved 
Universitetet i Bergen (UiB) til å søke om å skrive bachelor- 
eller masteroppgave på oppdrag fra oss, med et stipend på 
10 000 kroner.  

 

 

Riksrevisjonen 
I Riksrevisjonen får du mulighet til å jobbe med viktige 
saker for samfunnet og bidra til demokratisk åpenhet - en 
meningsfull jobb der du kan være med på å legge 
grunnlaget for endring, diskusjoner og beslutninger som 
faktisk påvirker norske borgere. Riksrevisjonen 
gjennomfører kontroller og undersøkelser av 
departementene, andre statlige virksomheter og statens 
eierinteresser i selskaper.  

Vi er 450 medarbeidere som undersøker problemstillinger 
som: 

• Hvordan brukes pengene Stortinget har bevilget? 

• Gjennomføres det Stortinget har bestemt på en 
effektiv måte?  

• Jobber statsforvaltningen i tråd med lover og regler?  

• Er statlige regnskap korrekte? 

I Riksrevisjonen har vi mange ulike utdanningsbakgrunner. 
Som samfunnsøkonom gjør du ulike oppgaver hos oss.  
Eksempelvis gjør vi store kvantitative analyser, sender ut 
spørreundersøkelser som vi selv analyserer og analyserer 
kvalitative intervjudata. I tillegg prøves det ut nye og mer 
avanserte metoder. I et pågående prosjekt har vi for 
eksempel prøvd å se på sammenhenger ved å utvikle en 
avansert regresjonsmodell. Som Riksrevisjon har vi også en 
unik datatilgang fra mange kilder, dette gir muligheten for 
mange spennende og interessante analyser.  
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Menon Economics 
 Menon er et medarbeidereiet konsulentselskap som 
opererer i grenseflatene mellom økonomi, politikk og 
marked. Vi gir råd til, og analyserer problemstillinger på 
oppdrag for myndigheter, organisasjoner og bedrifter, og 
bistår offentlige virksomheter med strategi- og 
virksomhetsutvikling.  Gjennom våre prosjekter er vi med 
på å sikre gode kunnskapsbaserte beslutninger. Våre 
prosjekter er ofte av offentlig interesse og bidrar til en 
opplyst debatt av samfunnsaktuelle problemstillinger. 

Menon er en ung bedrift, med 70 faglig sterke ansatte med 
master- eller doktorgrad i økonomi. I Menon kombinerer vi 
samfunns- og bedriftsøkonomisk kompetanse innenfor 
temaer som nærings- og konkurranseøkonomi, strategi, 
finans, organisasjonsdesign og samfunnsøkonomiske 
analyser. 

 

 

Statistisk sentralbyrå 
Hvordan står det til i norsk økonomi, hva er verdien av 
varer og tjenester som produseres i Norge, og hva slags 
klimaavtrykk etterlater de?  

Dette er noen av problemstillingene som seksjon for 
nasjonalregnskap jobber med daglig. Sentrale 
størrelser vi beregner er bruttonasjonalprodukt 
(BNP), husholdningenes forbruk og sparing, 
bruttoinvestering, eksport og import, sysselsetting og lønn, 
lønnsomhet i næringer og produktivitet. Tallene vi lager blir 
brukt som grunnlag i politiske beslutninger, 
lønnsforhandlinger og pengepolitikk 

PwC 

Ønsker du å starte karrieren som konsulent innenfor et 
stort og spennende kompetansemiljø? Trigges du av 
tanken på å birdra med å løse viktige samfunnsproblemer, 
side om side med fageksperter innen ulike bransjer? I 
Policy & Economics hos PwC Consulting får du mulighet til å 
jobbe sammen med dyktige kollegaer som har kompenase 
innen et bredt spekter av bransjer og fagfelt, hvor alle 
brenner for offentlig sektor. 

PwC ser etter kandidater på 4. året for deltakelse på 
Consulting Explore våren 2023 og fulltidsstillinger for 
nyutdannede med oppstart høsten 2024. For sterke 
kandidater på 5. året er det også anledning til å søke 
fulltidsstilling med oppstart høsten 2023.  

 

Vista Analyse 

Vista Analyse er et samfunnsfaglig analyseselskap med 
hovedvekt på økonomisk utredning, evaluering, rådgiving 
og forskning. Våre sentrale temaområder er klima, energi, 
samferdsel, næringsutvikling, byutvikling, skatt og velferd. I 
dag er vi 28 ansatte med høy akademisk kompetanse og 
bred erfaring, blant annet mange med bakgrunn fra 
Finansdepartementet. Vista Analyse har økende 
oppdragsmengde og rekrutterer jevnlig. Vi utlyser 
fulltidsstillinger to til tre ganger i året, og tar gjerne imot 
åpne søknader også. Vi utlyser stipend til masteroppgaver i 
samfunnsøkonomi to ganger i året. Vi tilbyr veiledning og 
kontorplass i et godt arbeidsmiljø med høy faglig aktivitet.  

Mer informasjon finnes på vista-analyse.no. 
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Oslo Economics 
Oslo Economics er et av landets ledende miljøer innen 
samfunnsøkonomisk rådgivning. Vi jobber med 
samfunnsøkonomiske analyser, helse- og 
legemiddeløkonomi, konkurranseøkonomi og regulering, 
arbeidsmarkedsøkonomi, kartlegginger og evalueringer, og 
vi hjelper myndigheter, bedrifter og organisasjoner. 
Arbeidet vårt er beslutningsgrunnlag for mange store og 
viktige avgjørelser i Norge.  

Vi har et ungt og spennende arbeidsmiljø med rundt 70 
ansatte, og vi vil gjerne høre fra dyktige økonomer som kan 
bli en del av vårt team. Vi ser etter deg som er initiativrik, 
selvstendig og samfunnsinteressert.  

Ønsker du å søke jobb hos oss, kan du når som helst sende 
oss en åpen søknad. Vi tilbyr også internship til 
samfunnsøkonomistudenter, og disse lyses ut i august. 

 

Departementene 
I Norge har vi 15 departement som innenfor ulike fagfelt 
utarbeider det faglige grunnlaget for regjeringens 
beslutninger og jobber for å sette regjeringens politikk ut i 
praktisk handling. Vi jobber daglig med forvaltning av 
viktige samfunnsområder i Norge. Dette gjør at vi både er 
en av Norges mest sentrale arbeidsplasser, og en av de 
største innenfor offentlig sektor. 

  
I departementene finnes det flere muligheter for deg som 
er student eller nyutdannet. Vi tilbyr studentpraksis både i 
Norge og på utenriksstasjoner, skriveplass for 
masterstudenter og som nyutdannet har vi flere ledige 
stillinger innen stillingskategorien "førstekonsulent" 

 

Norges Bank 
Norges Bank har som oppgave å fremme økonomisk 
stabilitet og forvalte betydelige verdier på vegne av det 
norske folk. 

Norges Bank har utøvende og rådgivende ansvar på 
pengepolitikkområdet og er ansvarlig for å fremme robuste 
og effektive betalingssystemer og finansmarkeder. Norges 
Bank er også ansvarlig for forvaltningen av Norges 
valutareserver og forvaltningen av Statens pensjonsfond 
utland (SPU) på vegne av staten. Norges Bank er delt inn i 
to virksomhetsområder: Sentralbanken og Oljefondet.  

Norges Bank tilbyr studentengasjement, PhD-stipend og 
rekrutterer jevnlig nyutdannede. Alle ledige stillinger lyses 
ut på våre hjemmesider.  
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Norges vassdrags- og energidirektorat 
(NVE) 
Energipolitikk og strøm er to ord du garantert har hørt 
mye om det siste året. Det er også to av områdene vi 
jobber mye med. NVE og RME står overfor en rekke 
spennende utfordringer i årene som kommer. Fornybar 
energi, forsyningssikkerhet, klimaendringer, flom, skred, 
og internasjonalisering av bransje og regelverk er noen 
eksempler på dette.  

Vi er en sterk kunnskapsorganisasjon som har 
arbeidsoppgaver innenfor mange viktige 
samfunnsoppgaver. Hos oss du får muligheten til å gå i 
dybden på temaer som påvirker mange og som 
engasjerer både privatpersoner, politikere og 
næringslivet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansdepartementet 
Finansdepartementet har hovedansvaret for landets 
økonomiske politikk og er viktig for samfunnsutviklingen og 
av stor betydning for den enkelte innbyggers hverdag.  

Ønsker du en jobb der du kan samarbeide og lære av noen 
av landets flinkeste på sine områder? Da er nok dette 
stedet for deg.  

Vi har lyser ut jevnlig ut faste stillinger og har 
studentengasjement for studenter på 3., 4. og 5. året. Les 
mer om tilbudene våre her: Jobb i FIN – Jobb i 
Finansdepartementet 

Vi gleder oss stort til å møte dere på 
Samfunnsøkonomenes Kandidattreff, der vil det komme 
flere representanter fra ulike avdelinger. Det blir også 
mulig å bryne seg på et dagsaktuelt case.  
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De statlige transportvirksomhetene 
De statlige transportvirksomhetene Avinor AS, Bane NOR 
SF, Nye Veier AS, Kystverket, Jernbanedirektoratet og 
Statens vegvesen samarbeider om det faglige grunnlaget til 
Nasjonal transportplan. Samfunnsøkonomiske analyser er 
en helt sentral del av det faglige grunnlaget.  

Virksomhetene jobber aktivt med forutsetninger og 
metoder for samfunnsøkonomisk analyse og 
transportanalyse. Disse analysene er våre viktigste verktøy 
for at det skal treffes gode beslutninger i 
samferdselssektoren. 

Med jobb som samfunnsøkonom i en av de statlige 
transportvirksomhetene, får du anledning til å fordype deg 
i metode og jobbe aktivt med analyser av stor betydning 
for samfunnet.  

Se virksomhetenes karrieresider og Konnekt for relevante 
stillinger, sommerjobber og studentoppgaver: 

Karriere - Avinor 

Jobb - Bane NOR 

Jobb og karriere i Nye Veier AS 

Vil du jobbe i Kystverket?  

Jobbe i Jernbanedirektoratet 

Jobb i Statens vegvesen  

Studentoppgaver – Konnekt 

 
 

 

THEMA 
 THEMA er et konsulentselskap som tilbyr faglige analyser 
og råd for å møte utfordringer i kraftsektoren og i 
omstillingen til et bærekraftig samfunn. Vi hjelper både 
myndigheter og markedsaktører til å navigere gjennom 
energiomstillingen og ønsker sammen med kundene våre å 
bidra til et mer effektivt og bærekraftig samfunn. 

Som samfunnsøkonom i THEMA får du mulighet til å bruke 
fagkompetansen din og bryne deg på prosjekter for de 
aktørene som former det grønne skiftet, og til å finne 
løsninger på problemstillinger som er viktige for politiske 
beslutninger som tas nå. 

Vår rekrutteringsprosess foregår typisk på høsten, både for 
internship og faste stillinger. Et internship varer normalt 6–
8 uker. Vi er alltid åpne for søknader om fast stilling fra 
sterke kandidater. 
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