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PROFIL
Mari Brekke Holden er samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo. Hun kom til Vista Analyse fra
Finansdepartementet, der hun har hatt ansvar for budsjettarbeidet opp mot Arbeids- og sosialdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Kunnskapsdepartementet og Justis- og
beredskapsdepartementet. Arbeidet innebærer å vurdere økonomiske og samfunnsmessige konsekvenser av forslag fra departementene som grunnlag for tilrådning til politisk ledelse i
Finansdepartementet. Mari har blant annet arbeidet med pensjonsspørsmål, herunder det pågående
arbeidet med innretningen av en ny tjenestepensjon i offentlig sektor. Hun har videre god kjennskap
til budsjettering av utgiftene under Folketrygden og på asyl- og integreringsområdet. Mari deltok i
sekretariatet til Barnefamilieutvalget som gjennomgikk støtten til barnefamiliene (NOU 2017:6).
Under studiene har Mari vært forskningsassistent, seminarleder, samt hatt et lengre
studentengasjement i Norges Bank. Hun har bred erfaring med datahåndtering og analyse, både i
regneark og statistikkprogrammer, herunder økonometrisk analyse av paneldata. Basert på den
empiriske masteroppgaven sin har Mari, sammen med Bernt Bratsberg fra Frischsenteret, publisert en
artikkel i Samfunnsøkonomen om effektene av allmenngjøring i byggebransjen (Samfunnsøkonomen
nr 2, 2015).

UTDANNELSE
2012 - 2014
2009 - 2012
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Universitetet i Oslo. 2-årig masterstudie i samfunnsøkonomi. NFI Finanssommerskole
2013 arrangert av NBIM Norges Bank
Universitetet i Bergen. Bachelor i samfunnsøkonomi. Utvekslingsstudent ved National
University of Singapore våren 2011
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SPRÅK
Norsk

Morsmål

Engelsk

Flytende

ARBEIDSERFARING
2017 - d.d.

Konsulent i Vista Analyse

2014 - 2017

Saksbehandler i Finansdepartementet, Finansavdelingen (rådgiver fra juli 2016).
Finansavdelingen samordner arbeidet med statsbudsjettet og forbereder avgjørelser i
regjeringen.

2013 - 2014

Forskningsassistent ved Universitetet i Oslo. 20 pst. stilling som assistent for fire
forskere ved Økonomisk institutt.

2012 - 2013

Studentengasjement ved Norges Bank. 40 pst. stilling i Internasjonal avdeling. Arbeidet
omfattet særlig figurproduksjon, herunder datainnhenting og bearbeiding i Excel.

2004 - 2013

Andre stillinger: Seminarleder i Makro 2 (ECON230) ved UiB (høstsemesteret 2011).
Utarbeidet og publisert innhold på nettsidene til Cappelen Damm tilknyttet forlagets
lærebøker i samfunnsøkonomi for VG2 og VG3 (sommeren 2012 og 2013).
Hjemmesykepleien Årstad bydel sone Solheim (helgevakter høsten
2010). Hjelpepleier Stabæktunet bo- og behandlingssenter (hver sommer i perioden
2008-2011). Taekwondo-instruktør Mudoinstituttet (2004 - 2007)
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