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TRYGVE SLAGSVOLD VEDUM  

Finansminister 

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) har hovedansvar for landets 

økonomiske politikk, og samordner arbeidet med statsbudsjettet. 

 

 

 

 

 

OLE CHRISTIAN BECH-MOEN  

Norges Bank 

Ole Christian Bech-Moen er direktør for avdeling for pengepolitikk i Norge Bank. 

Bech-Moen har en Master of Economics fra London School of Economics and 

Political Science og en doktorgrad innenfor makroøkonomi fra Universitetet i Oslo. 

Han var tidligere investeringsdirektør for allokering i Norges Bank Investment 

Management, og har i tillegg til andre roller i NBIM arbeidet som seniorøkonom i 

DnB Markets.  

 
 
 

 

 

 

 

INGRID HJORT 
Handelshøyskolen BI 
 
Ingrid Hjort er postdoktor på Handelshøyskolen BI, institutt for 
samfunnsøkonomi 

 
(Fotocredit: BI/Brovold) 
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TYRA MERKER 
University of Amsterdam 

 

Tyra Merker er førsteamanuensis i samfunns- og konkurranseøkonomi og ved 
Universitetet i Amsterdam. Der forsker hun blant annet på sammenhengen mellom 
markedsmakt og investeringer, og på effekten av teknologiinvesteringer på 
bedrifters produktivitet og arbeidsmarkeder. Siden begynnelsen av 2020 har hun 
vært medlem i Konkurranseklagenemnda. 

 

 

 

GYRID SKALLEBERG INGERØ  
Kongsberggruppen  
 
Gyrid Skalleberg Ingerø er CFO/Finansdirektør for Kongsberggruppen. Ingerø er 
statsautorisert revisor fra NHH og har bred erfaring fra ulike deler av norsk 
næringsliv. Hun har tidligere vært CFO i Telenor Norge og CFO & Investor Relation i 
Komplett ASA. Hun har omfattende erfaring fra ledelse av restruktureringsprosesser 
både i 1881 og i Expert. Hennes tidligere erfaring omfatter også CFO-erfaring fra PE-
selskap, mange år i KPMG og i Nordea. Hun har lang og variert styreerfaring siden 
2000, blant annet flere år i Storebrand styret. I dag sitter hun som styremedlem i 
Itera ASA, KID ASA og Flytoget.  
 

 

 

 

TINA SØREIDE 

Konkurransetilsynet  

Tina Søreide er konkurransedirektør, i permisjon fra stilling som professor ved 

NHH. Hennes forskning og undervisning handlet om lovbrudd i en 

markedskontekst, foretaksansvar og forretningsklimautfordringer 

internasjonalt. Som konkurransedirektør er hun opptatt av effektiv håndheving, 

bærekraftig utvikling, bedre utnyttelse av digitalisering, samt aktiv deltakelse i 

faglige fora og internasjonalt samarbeid. 

(Foto: Ingvild Festervoll Melien) 
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ERLING HOLMØY 

Statistisk sentralbyrå 

 

Erling Holmøy har vært forsker i Statistisk sentralbyrå (SSB) siden 1984, og tidligere 

forskningsleder. Han har særlig arbeidet med utvikling av langtidsprognorser for 

norsk økonomi og statsfinanser ved bruk av likevektsmodeller. Forskningsarbeidene 

fra Holmøy er blant annet publisert i Handbook of Computable General Equilibrium 

Modeling. Holmøy har sittet i det siste Brochmann-utvalget og det såkalte 

rederiskatteutvalget. I tillegg har han bidratt opp mot mange andre utvalg.  

 

 

 

 

VICTOR NORMAN 

NHH 

Victor Norman er en norsk økonomiprofessor og politiker fra Høyre. Han er 
utdannet samfunnsøkonom fra Yale University, USA 1969, og har doktorgrad fra 
Massachusetts Institute of Technology 1972. Siden 1971 har han vært ansatt ved 
Norges Handelshøyskole (NHH) i Bergen, først som amanuensis i 
skipsfartsøkonomi, og fra 1975 som professor i samfunnsøkonomi. Norman har 
ledet flere større forskningsprosjekter i internasjonal økonomi og ledet blant annet 
utvalget for å vurdere effektiviseringspotensialet i offentlig sektor fra 1990 til 1991. 
Victor D. Norman har som forsker, samfunnsdebattant og politiker vært talsmann 
for konkurranse i privat virksomhet. 

(Foto: NHH) 

 

 

BERNT APELAND 

Virke 

Bernt Gudmund Apeland (f. 1965) ble ny administrerende direktør i Virke 
januar i år. Han var generalsekretær i Røde Kors fra 2016, og var 
generalsekretær i Unicef i fem år før det. Apeland jobbet totalt 16 år i Røde 
Kors, hvor han også har hatt stillingen som markeds- og 
kommunikasjonsdirektør, i tillegg til å ha løst oppdrag i Indonesia, Irak og 
New York. Han har studert statsvitenskap, sosialøkonomi og filosofi ved 
Universitetet i Oslo og var i starten av karrieren journalist for både VG og 
Dagbladet.  

 


