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Förslag till nya ledamöter i Finanspolitiska rådet

John Hassler och Oskar Nordström Skans avgår som ledamöter i det särskilda rådet vid
Finanspolitiska rådet den 30 juni 2016 då deras förordnanden löper ut. Enligt Finanspolitiska rådets
instruktion utses nya ledamöter i det särskilda rådet av regeringen efter förslag från det särskilda
rådet. Enligt sin instruktion ska rådet ”lämna förslag som möjliggör att det inom rådet finns
ledamöter som har en hög vetenskaplig kompetens inom ämnesområdet ekonomi och ledamöter
som har praktisk erfarenhet av ekonomisk-politiskt arbete samt att en jämn fördelning av kompetens
och erfarenhet uppnås. Vidare ska jämn könsfördelning eftersträvas”. Rådet ska ha sex ledamöter.
Idag består rådet av sex ledamöter: John Hassler, som är ordförande sedan hösten 2013 och nu
avgår; Oskar Nordström Skans, som varit ledamot sedan hösten 2013 och nu avgår, Yvonne
Gustafsson och Hilde C Bjørnland som varit ledamöter sedan hösten 2014 samt Cecilia Hermansson
och Harry Flam som varit ledamöter sedan hösten 2015.
Vid sitt möte den 14 mars 2016 beslutade rådet att föreslå regeringen att utse Bertil Holmlund
(personnummer 470205-8753) och Peter Englund (personnummer 500204-0292) till nya ledamöter
från och med den 1 juli 2016. Rådet beslutade samtidigt att föreslå Harry Flam till ny ordförande i
rådet. Beslutet var enhälligt. Bertil Holmlund tillför en bred nationalekonomisk kompetens med
djupa kunskaper i bland annat arbetsmarknadsekonomi. Peter Englund tillför likaså han en bred
nationalekonomisk kompetens med djupa kunskaper i bland annat finansiell ekonomi. Rådet får
därmed en sammansättning som svarar väl upp mot de krav som specificeras i myndighetens
instruktion.
Bertil Holmlund är seniorprofessor i nationalekonomi vid Nationalekonomiska institutionen,
Uppsala Universitet.
Peter Englund är professor i finansiell ekonomi vid Stockholm School of Economics.
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