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JAN TORE SANNER 

Finansminister 

Norges finansminister siden 24. januar 2020. Han har tidligere vært kunnskaps- og 

integreringsminister (2018-2020) og kommunal- og moderniseringsminister (2013-

2018), i samme regjering. Sanner har vært nestleder i Høyre siden 2004 og 

stortingsrepresentant siden 1993. Han var fast møtende vararepresentant på 

Stortinget 1989–1990 og leder i Unge Høyre i 1990–1994. 
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HARALD MAGNUS ANDREASSEN 
Sjeføkonom, Sparebank 1 Markets 
 
Harald Magnus Andreassen er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo 

(1984) og har arbeidet in Den norske Bankforening (nå Finans Norge), Senter for 

Økonomisk Analyse, og vært sjeføkonom i meglerhusene Elcon Securities, First 

Securities, Swedbank og siden 2017 i Sparebank 1 Markets.  

 

 

 

 

 

ELISABETH HOLVIK 
Sparebank 1 

Elisabeth Holvik er utdannet cand.oecon fra Universitetet i Bergen og har vært 
sjeføkonom i SpareBank 1-gruppen siden 2009. Holvik har bred arbeidserfaring 
innen finanssektoren i Norge og USA, har vært innom konsulentbransjen, 
oppdrettsbransjen og har arbeidet i Norges Bank. Hun har deltatt i flere offentlige 
utvalg, og er blant annet medlem av utvalget «Norge mot 2025», som legger fram 
sine anbefalinger våren 2021.   
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ANNE MARIA EIKESET 

Norges Bank 

Anne Maria Eikeset arbeider som forsker i Norges Bank Investment Management, 

med særlig fokus på klima- og miljø-endringer og deres innvirkninger på 

investeringer. Eikeset har en bred akademisk bakgrunn, hun var tidligere forsker 

(«Research Professor») ved 

Universitetet i Oslo og jobbet i skjæringsfeltet mellom økologi, evolusjon og 

økonomi. Hun har publisert i en rekke verdensledende tidsskrifter som Nature og 

PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) og har doktorgrad fra 

Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis (CEES) ved Universitetet i Oslo. 

Hun har også vært postdoc og senere gjesteforsker ved Princeton University.  
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ESPEN HENRIKSEN 

Handelshøyskolen BI 

Espen Henriksen har laveregrad fra NHH og Ph.D fra Carnegie Mellon University. 

Han har tidligere vært vitenskapelig ansatt ved University California Santa Barbara 

og University of California Davis, og jobber nå ved Institutt for finans på 

Handelshøyskolen BI. Henriksens akademiske arbeid i skjæringsfeltet mellom 

makroøkonomi og finans. Han har blant annet publisert arbeid i Journal of 

Monetary Economics, Journal of Economic Theory og Journal of International 

Economics. Henriksen er også kjent for å være engasjert i viktige 

samfunnsøkonomiske spørsmål og er en aktiv deltaker i den offentlige debatten.   

 

 

 

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.  
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ØYSTEIN DØRUM  

Sjeføkonom i NHO 

Øystein Dørum har vært ansatt i Finansdepartementets Økonomiavdeling 1988-95, 

og sluttet som underdirektør og sjef for Nasjonalbudsjettkontoret. Han var rådgiver 

i EU-kommisjonen i 1993. Videre har han vært seniorøkonom i Sparebanken NOR 

1995-98 og sjeføkonom i DNB 1998-2016. Dørum er utdannet Cond.oecon. UiO 

V87, har grunnfag sosialantropologi V86, Master i statsvitenskap LSE V88 og 

Autorisert finansanalytiker (AFA) V98 

 

Foto: Moment Studio 

 
 

 
 
 

 
ROGER BJØRNSTAD 
Sjeføkonom i LO 

Roger Bjørnstad er i dag sjeføkonom i LO. Han kom fra stillingen som sjeføkonom i 

Samfunnsøkonomisk analyse. Han har tidligere vært forskningsleder i Statistisk 

sentralbyrå der han han arbeidet med makroøkonomiske modeller. Han har en 

doktorgrad fra Universitetet i Oslo om lønnsdannelsen i Norge og andre land. 

 


