20 oktober 2011

Kvalificerad nationalekonom till Finanspolitiska
rådets kansli
Finanspolitiska rådet är en statlig myndighet under Finansdepartementet. Rådet ska följa upp hur finanspolitiken
förhåller sig till sina grundläggande mål om långsiktigt hållbara offentliga finanser, överskottsmålet och
utgiftstaket. Rådet ska även bedöma om finanspolitiken ligger i linje med långsiktigt uthållig tillväxt samt
långsiktigt hållbar hög sysselsättning samt hur finanspolitiken förhåller sig till konjunkturutvecklingen. Det är
också rådets uppgift att granska tydligheten i de ekonomiska propositionerna och att analysera effekterna av
finanspolitiken på välfärdens fördelning. Rådets rapport Svensk Finanspolitik lämnas till regeringen en gång per
år. Rapporten utgör ett underlag bl a för riksdagens granskning av regeringens ekonomiska politik.
Rådet består av sex ledamöter och ett kansli som fullt utbyggt ska omfatta fem personer: en
kanslichef, två kvalificerade nationalekonomer, en forskningsassistent och en administrativt
ansvarig. Rådet hyr lokaler av Konjunkturinstitutet på Kungsgatan i Stockholm.
Arbetsuppgifterna består huvudsakligen av att göra kvalificerade nationalekonomiska analyser
som underlag till rådets årliga rapport Svensk Finanspolitik. Dessa kan t ex omfatta hållbarhetskalkyler för de offentliga finanserna, analyser av finanspolitikens inriktning, bedömningar av
underlaget för regeringens politik och effekter av olika skatteförslag. En central del av arbetet är
att bidra till skrivningen av rådets årliga rapport.
Vi söker dig som har forskarutbildning i nationalekonomi med inriktning på makroekonomisk
analys/finanspolitik och/eller gedigen praktisk erfarenhet av analysarbete på dessa områden. Du
bör även ha kunskap i ekonometriska metoder och modellsimuleringar. Erfarenhet från arbete
med offentliga finanser inom regeringskansliet eller annan myndighet är meriterande. Du ska vara
noggrann, flexibel och resultatorienterad. Arbetet förutsätter att du kan arbeta självständigt och
att du är en god skribent.
Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Lön bestäms efter överenskommelse.
Mer information om anställningen lämnas av kanslichef Joakim Sonnegård, tel. 08-453 59 88,
rådets ordförande Lars Jonung, tel. 070-274 02 73 eller utredningsekonom Erik Höglin, tel. 08453 59 18.
Välkommen med din ansökan med meritförteckning senast den 7 november. Skicka den med
e-post till jobb@finanspolitiskaradet.se eller med post till Finanspolitiska rådet, Box 3273, 103 65
Stockholm. Märk ansökan FPR2011/JOBB/UTR.
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