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Profil 
Inger Lande Bjerkmann er samfunnsøkonom og begynte i Vista Analyse i september 2017. Inger har over 

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

samfunnsøkonomisk tilnærming til ulike problemstillinger. Arbeidet i Finansdepartementet har gitt 

Inger solid erfaring i samfunnsøkonomiske analyser ved endringer i rammeverk, skatter og avgifter, 

herunder kompetanse på hvordan endringer i det offentlige rammeverket påvirker individer, ulike 

forvaltningsnivåer og samspillet dem imellom.  

I løpet av årene i departementet har Inger vært sekretær for flere offentlige utvalg, bl.a. for 

Produktivitetskommisjonen som la vekt på styringssystemet i offentlig sektor, drivere bak økt 

ressursbruk i offentlig sektor og godt samspill mellom statlig sektoradministrasjon og kommunal og 

fylkeskommunal forvaltning. Inger har også erfaring fra Norges Bank og Konkurransetilsynet. 

Ingers erfaring, både fra Vista Analyse og Finansdepartementet, har gitt henne solid kompetanse på 

både kvantitativ og kvalitativ datainnsamling samt generell utrednings- og analysekompetanse.  

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

2001-2002 Studier ved Humboldt Universitet, Berlin 
 

Arbeidserfaring  
2017- Vista Analyse, konsulent  

2010-2017 Finansdepartementet, Skatteøkonomisk avdeling (seksjon for nærings- og 
petroleumsøkonomi), seniorrådgiver 

2009-2010 Norges Bank, Økonomisk avdeling (konjunkturgruppen), rådgiver 

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

2003-2004 Konkurransetilsynet, Markedsavdeling II, førstekonsulent   

2002-2003 Norges Bank, studentengasjement  

2000-2001 Universitetet i Oslo, Økonomisk Institutt, forskningsassistent 
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E-post: inger.lande.bjerkmann@vista-analyse.no 
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Prosjekterfaring fra Vista Analyse 

Se www.vista-analyse.no/medarbeidere/inger-lande-bjerkmann for offentlige rapporter 

 

2019 Naturskadeforsikringsordningen – lønnsomhet og konkurranse 
Finans Norge på vegne av If, Gjensidige, Tryg og Fremtind. 

2019 Hva koster det å gjennomføre eksamener og prøver? En kartlegging av 
samfunnsøkonomiske kostnader 
Utdanningsdirektoratet 

2019 Ingen går i fakkeltog for pleie og omsorg! 
Norsk sykepleierforbund. 

2019 Kostnader og kostnadsreduksjoner ved boligtiltak 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet.  

2018- Kartlegging og vurdering av egent lokalisering for virksomheter i Ås 
Ås kommune. 

2018- Omsetningsutvikling i detaljvarehandelen i et utvalg norske byer 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 

2018 Vertikalt integrerte selskap på norsk sokkel 
Oljedirektoratet. 

2018 Grunnrente og grunnrenteskatt på havbruk 
Sjømat Norge.  

2018 Nye rapporteringsregler for å hindre unndragelse av merverdiavgift – virkninger for 
næringslivet og offentlig forvaltning 
Skatteetaten. 

2018 Et godt bad forlenger livet (i egen bolig) 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet.  

2018 Anbud i bussmarkedet – samfunnsøkonomiske konsekvenser. Effektivitet, styring og 
kvalitet 
NHO Transport.  

2018- Andre samfunnsmessige virkninger av nye E39 Lyngdal – Sandnes, fase II 
Statens vegvesen, Region Sør.  

2018 Tilhørighet – de unges stemme 
Sparebankstiftelsen DNB. 

2018 Evaluering av føringstilskuddet i fiskerinæringen 
Nærings- og fiskeridepartementet.  

 

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 
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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 Særavgiftutvalget, NOU 2007: 8 
Særavgiftutvalget 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. 

Språk  
Norsk Morsmål 

Engelsk Flytende 

Tysk Godt 

 


