19 mars 2014
PRESSMEDDELANDE

Yvonne Gustafsson och Hilde C. Bjørnland föreslås som nya
ledamöter i Finanspolitiska rådet
Eva Lindström och Steinar Holden 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 den 19 mars 2014 beslutat att föreslå Yvonne Gustafsson och
Hilde C. Bjørnland som nya ledamöter i rådet från och med den 1 juli 2014. Rådet
föreslår Irma Rosenberg som ny vice ordförande efter Eva Lindström. Rådets beslut
var enhälligt.
Yvonne Gustafsson är född 1952. Hon är avgående generaldirektör för Statskontoret
och styrelseordförande i Riksgälden. Yvonne har tidigare varit generaldirektör för
Ekonomistyrningsverket, statssekreterare på Försvarsdepartementet, Näringsdepartementet och Utrikesdepartementet, direktör på Svenska Kommunförbundet
samt departementsråd vid Finansdepartementet.
Hilde C. Bjørnland är född 1966. Hon är professor i nationalekonomi vid BI
Norwegian Business School och chef för forskningscenteret CAMP vid samma
lärosäte. Hilde har en doktorsexamen i nationalekonomi från universitetet i Oslo.
Hennes huvudsakliga forskningsområde är tillämpad makroekonomi och ekonometri.
Sedan 2006 är Hilde styrelseledamot i Finansinspektionen i Norge och Petroleum Price
Board.
Ytterligare information
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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