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PROFIL 

Inger Lande Bjerkmann er samfunnsøkonom og begynte i Vista analyse i september 2017. Inger har 

lang erfaring fra Finansdepartementet, Skatteøkonomisk avdeling, der hun arbeidet bredt med en 

samfunnsøkonomisk tilnærming til ulike problemstillinger. En stor del av arbeidet var knyttet opp til 

skatte- og avgiftsopplegget i statsbudsjettet, herunder samfunnsøkonomiske analyser av endringer i 

rammeverk, skatter og avgifter. Inger har arbeidet med kraft- og energisektoren, herunder 

regelverksspørsmål og provenyanslag knyttet til skatteendringer samt utredninger og analyser. I 

tillegg har hun arbeidet med struktur-, og nærings- og konkurranseøkonomi samt særavgifter og 

merverdiavgift. Inger har vært sekretær i flere offentlige utvalg. Hun har også erfaring fra Norges Bank 

der hun arbeidet med blant annet anslag for utviklingen i husholdningenes konsum. I 

Konkurransetilsynet arbeidet Inger med konkurransesaker innenfor telekommunikasjon, kultur, 

legemidler og helse.  

UTDANNELSE  

1997-2003 Cand.oecon (master i samfunnsøkonomi), Universitetet i Oslo 

2001-2002 Studier ved Humboldt Universitet, Berlin 

SPRÅK  

Norsk  Morsmål  

Engelsk  Flytende 

Tysk Godt    

ARBEIDSERFARING  

2017- Konsulent, Vista Analyse 

2010-2017 Seniorrådgiver i Finansdepartementet, Skatteøkonomisk avdeling (seksjon for 
nærings- og petroleumsøkonomi) 
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2009-2010 Rådgiver i Norges Bank, Økonomisk avdeling (konjunkturgruppen) 

2004-2008 Rådgiver/ førstekonsulent, Finansdepartementet (seksjon for avgift og toll) 

2003-2004 Førstekonsulent i Konkurransetilsynet, Markedsavdeling II 

2002-2003 Studentengasjement i Norges Bank 

2000-2001 Forskningsassistent, Universitetet i Oslo, Økonomisk Institutt 

 

PROSJEKTERFARING 

2018 Samfunnsøkonomiske konsekvenser ved anbudsutsetting av kollektivdrift 

 NHO Transport. Pågående prosjekt 

2018 Andre samfunnsmessige virkninger av nye E39 Lyngdal – Sandnes, fase II 

 Statens vegvesen, Region Sør. Pågående prosjekt 

2018 Tilhørighet – de unges stemme 

 Sparebankstiftelsen DNB. Pågående prosjekt 

2017 Evaluering av føringstilskuddet i fiskerinæringen 

 Nærings- og fiskeridepartementet. Rapport 2017/37 

 

PROSJEKTERFARING FRA FINANSDEPARTEMENTET 

2014-2016 Sekretær for Produktivitetskommisjonen, NOU 2015: 1 og NOU 2016 

 Produktivitetskommisjonen vurderte produktivitetsutviklingen i Norge og årsaker til 
at veksten har vært svakere de senere årene. Kommisjonen gikk inn i flere områder der 
utfordringene for effektiv ressursbruk er store, både i offentlig og privat sektor. 

2006-2008 Sekretær for Kulturmomsutvalget, NOU 2008:7 

 Kulturmomsutvalget gjennomgikk merverdiavgiftsregelverket på kultur- og 
idrettsområdet og foreslo en utvidelse av avgiftsgrunnlaget samt en økning i den 
særskilte registreringsgrensen for å skjerme frivillig virksomhet. 

2006-2007 Sekretær for Særavgiftsutvalget, NOU 2007: 8 

 Særavgiftsutvalget vurderte  hvordan særavgiftene ivaretar målene om å skaffe staten 
inntekter på en best mulig måte og korrigering for eksterne kostnader. Utvalget 
vurdere også hvordan særavgiftene påvirker rammebetingelsene for enkeltnæringer 
og fordeling av reell kjøpekraft. Utvalget foreslo flere endringer i særavgiftene. 

 


