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TRYGVE SLAGSVOLD VEDUM  

Finansminister 

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) har hovedansvar for landets økonomiske 

politikk, og samordner arbeidet med statsbudsjettet. 

 

 

 

 

 

 
METTE I. WIKBORG 
Nærings- og fiskeridepartementet 
 
Mette I Wikborg er samfunnsøkonom og har siden 2018 vært departementsråd i 

Nærings- og fiskeridepartementet. Hun har også vært ekspedisjonssjef i 

Eierskapsavdelingen og Forsknings- og innovasjonsavdelingen og avdelingsdirektør i 

Næringspolitisk avdeling i samme departement. I tillegg har hun bakgrunn fra 

Finansdepartementet og McKinsey & Company.  

 

Foto: Nærings- og fiskeridepartementet. 

 

 

 

KATINKA HOLTSMARK 
Universitetet i Oslo 

Katinka Holtsmark er postdoktor ved Universitetet i Oslo. Hun arbeider med forskning 

innenfor både miljøøkonomi og offentlig økonomi, og underviser i mikroøkonomi. 

Hun er blant annet opptatt av hvordan grønn omstilling må sees i sammenheng med 

utviklingen i ulikhet og fattigdom og av rollen for omfordeling generelt og 

skattesystemet spesielt i klima- og miljøpolitikken. 
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OLE KJENNERUD 

DNB Markets 

Ole Kjennerud jobber som kredittstrateg i DNB Markets, der han har vært i 11 år. 

Ole var lenge en del av makroanalyseteamet i DNB, da med hovedfokus på kinesisk 

økonomi. Han har studert samfunnsøkonomi ved Universitetet i Bergen og 

Universitetet i Oslo.  

 

 

 

 

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.  

 
 

 

 

 

OLA KVALØY 

Universitetet i Stavanger 

Ola Kvaløy er dekan og professor i samfunnsøkonomi på Handelshøgskolen ved 

Universitetet i Stavanger. Kvaløy forsker på tema knyttet til insentiver, 

økonomisk adferd og økonomisk organisering, og har engasjert seg i statens 

rolle innen næringspolitikken. Kvaløy har ledet flere store forskningsprosjekter, 

og har publisert sin forskning i ledende internasjonale tidsskrifter som American 

Economic Review, Journal of Labor Economics, Management Science og Review 

of Finance. Han er også en av de faste fredagskronikørene i Dagens Næringsliv. 
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SVEIN GJEDREM 
Norges handelshøyskole 

Svein Gjedrem er tidligere sentralbanksjef og finansråd. Han er utdannet 
sosialøkonom ved Universitetet i Oslo, opprinnelig fra Finnøy i Ryfylke og har spilt 
fotball i blant annet Viking og Lyn. I dag er han leder av landhøringskomiteen i 
OECD, professor 2 ved NHH og har diverse styreoppdrag, blant annet leder han 
styret for Helse Sør-Øst 

 

 

 

 

THINA SALTVEDT 
Nordea 

Thina Saltvedt er i dag sjefsanalytiker i Sustainable Finance i Nordea, etter mange 

år som profilert oljeanalytiker i samme virksomhet. Hun har en doktorgrad i 

Economics fra Universitetet i Manchester, og har en lang rekke verv innen miljø og 

bærekraft (blant annet for ZERO). Saltvedt er også leder av det 

regjeringsoppnevnte ekspertutvalget, som skal vurdere rammevilkårene og 

markedet for klimavennlige investeringer og lange verdikjeder basert på bruk av 

fornybare ressurser i Norge. De legger frem sin utvalgsrapport før sommeren 2022 

 

 

 

GENARO SUCARRAT 

Handelshøyskolen BI 

Genaro Sucarrat er førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI. Han har flere 

publiseringer bl.a. innenfor usikkerhet (volatilitet). Han har også gitt ut lærebok i 

økonometri. Siden 2010 har han hatt ansvaret for Samfunnsøkonomenes 

prognosepris. Denne deles hvert år ut til den institusjonen eller gruppen som 

avgir de mest presise prognoser av norsk økonomi. 

 

 


