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Förslag till ny ledamot i Finanspolitiska rådet

Cecilia Hermansson avgår som ledamot i det särskilda rådet vid Finanspolitiska rådet den 30 juni
2018 då hennes förordnande löper ut. Enligt Finanspolitiska rådets instruktion utses nya ledamöter
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. Jämn könsfördelning ska
eftersträvas.” Rådet ska ha högst sex ledamöter.
Idag består rådet av: Harry Flam, som är ordförande sedan den 1 juli 2016; Peter Englund och Bertil
Holmlund, som varit ledamöter sedan 1 juli 2016; Kari Lotsberg och Ragnar Torvik, som varit
ledamöter sedan 1 juli 2017; samt Cecilia Hermansson som varit ledamot sedan 1 juli 2015 och nu
avgår. Rådet vill i det här sammanhanget påpeka att fem av sex ledamöters förordnanden kommer
att löpa ut den 30 juni 2019. Det beror på att regeringen sommaren 2017 förordnade Kari Lotsberg
och Ragnar Torvik för endast två år, i stället för tre år som fram till dess varit brukligt.
Vid sitt möte den 22 mars 2018 beslutade rådet att föreslå regeringen att utse Åsa Hansson (6706104004) till ny ledamot från och med den 1 juli 2018. Åsa Hansson tillför rådet en djup
skatteekonomisk kompetens och breda kunskaper i offentlig ekonomi. Rådet får därmed en
sammansättning som svarar väl upp mot de krav som specificeras i myndighetens instruktion.
Åsa Hansson är docent i nationalekonomi och lektor vid Nationalekonomiska institutionen och
Lunds tekniska högskola vid Lunds universitet.
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