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Lina Aldén och Pär Österholm föreslås som nya ledamöter i
Finanspolitiska rådet
Peter Englund och Bertil Holmlund 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 den
valberedning som finns vid myndigheten. Valberedningen har vid sitt sammanträde
idag beslutat att föreslå Lina Aldén och Pär Österholm som nya ledamöter i rådet från
och med den 1 juli 2019. Valberedningens beslut var enhälligt.
Lina Aldén är född 1979 och är docent i nationalekonomi vid Linnéuniversitetet i
Växjö. Hennes forskning är empiriskt inriktad och fokuserar på att förklara
ekonomiska skillnader utifrån etnicitet, sexuell läggning och kön. Aldén har bland
annat studerat utrikes föddas integration på arbetsmarknaden, med ett särskilt fokus på
företagande, och hur sexuell läggning påverkar inkomster, möjligheter till arbete och
familjebildning. Hon har också använt experimentella metoder för att studera
förekomsten av diskriminering på arbets- och bostadsmarknaden.
Pär Österholm är född 1974 och är professor i finansiell ekonomi vid Örebro
universitet. Hans forskning behandlar problem inom makro-finans, prognoser och
penningpolitik. Innan han tillträdde sin tjänst vid Örebro universitet var han chef på
enheten för realekonomisk analys vid Konjunkturinstitutet. Tidigare har han även varit
gästforskare vid Board of Governors of the Federal Reserve System och
Internationella valutafonden samt arbetat som senior ekonom på Riksbanken och
Konjunkturinstitutet.
Valberedningen beslutade vidare att föreslå regeringen att utse Harry Flam till
ordförande för rådet i ytterligare ett år, dvs. fram till den 30 juni 2020. Valberedningen
föreslår även att Kari Lotsbergs och Ragnar Torviks förordnanden förlängs med ett år,
dvs. fram till den 30 juni 2020, samt att Åsa Hanssons förordnande förlängs med ett år,
dvs. fram till den 30 juni 2021. Valberedningen var i samtliga dessa beslut enhällig.
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Ytterligare information
Enligt regeringens instruktion för Finanspolitiska rådet ska valberedningen bestå av
myndighetscheferna för Konjunkturinstitutet, Statistiska centralbyrån och Institutet för
arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering samt två andra ledamöter som
utses av regeringen för en bestämd tid.
Valberedningen består idag av följande ledamöter: Fredrik Olovsson (ordförande i
riksdagens finansutskott), Elisabeth Svantesson (vice ordförande i riksdagens
finansutskott), Urban Hansson Brusewitz (generaldirektör för Konjunkturinstitutet),
Joakim Stymne (generaldirektör för Statistiska centralbyrån), samt Olof Åslund
(generaldirektör för Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering).
Vill du veta mer, kontakta kanslichefen Joakim Sonnegård tel. 08-453 59 88.
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.

