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Cecilia Hermansson och Harry Flam föreslås som nya
ledamöter i Finanspolitiska rådet
Irma Rosenberg och Anders Björklund lämnar sina uppdrag som ledamöter i
Finanspolitiska rådet när deras förordnanden löper ut den 30 juni i år.
Nya ledamöter i Finanspolitiska rådet utses av regeringen efter förslag från rådet. Rådet
har vid sitt sammanträde idag beslutat att föreslå Cecilia Hermansson och Harry Flam
som nya ledamöter i rådet från och med den 1 juli 2015. Rådets beslut var enhälligt.
Cecilia Hermansson är född 1962. Hon är seniorekonom på Swedbank och forskar vid
Centrum för bank och finans (CEFIN) vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
Hon var Swedbankkoncernens chefsekonom åren 2008-2013, och har tidigare arbetat
på SIDA och Finansdepartementet.
Harry Flam är född 1948. Han är professor emeritus i internationell ekonomi vid
Institutet för Internationell Ekonomi (IIES), Stockholms universitet. Han var tidigare
föreståndare för Institutet för Internationell Ekonomi, och ledamot av det dåvarande
Ekonomiska rådet vid Finansdepartementet åren 1993-1997.

Ytterligare information
Enligt regeringens instruktion för Finanspolitiska rådet är ledamöterna förordnade för
en bestämd tid, högst sex år i följd för ordförande och högst tre år i följd för övriga
ledamöter.
Vill du veta mer, kontakta ordförande John Hassler tel. 070–811 72 63.
Finanspolitiska rådet är en statlig myndighet som har regeringens uppdrag att granska om finanspolitiken
möter sina grundläggande mål. Dessa inkluderar långsiktigt hållbara offentliga finanser, överskottsmålet och
utgiftstaket. Rådet ska även bedöma om finanspolitiken ligger i linje med god långsiktigt uthållig tillväxt och
långsiktigt hållbar hög sysselsättning. Rådet ska också analysera effekterna av finanspolitiken på välfärdens
fördelning på kort och lång sikt. En uppgift är också att granska tydligheten i de ekonomiska propositionerna
samt kvaliteten i de underlag som regeringen baserar sina bedömningar på. Rådet ska verka för en ökad
offentlig diskussion i samhället om den ekonomiska politiken. Rapporten Svensk finanspolitik publiceras en
gång per år.
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