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PRESSMEDDELANDE

Ny ordförande och ny ledamot i Finanspolitiska rådet
Lars Jonung lämnar sitt uppdrag som ordförande i Finanspolitiska rådet den 31 augusti 2013.
- Efter tre givande år som medlem av Finanspolitiska rådet, varav två år som ordförande,
känner jag att det är dags att lämna över till yngre krafter. Rådet har idag funnit fint
fungerande arbetsformer, är väl etablerat och framstår internationellt som en förebild, säger
Lars Jonung.
Nya ledamöter i Finanspolitiska rådet utses av regeringen efter förslag från rådet. Rådet har vid
sitt sammanträde den 10 juni 2013 beslutat att föreslå nuvarande vice ordförande John Hassler
som ny ordförande. Som ny vice ordförande föreslår rådet nuvarande ledamoten Eva
Lindström. Som ny ledamot föreslår rådet Oskar Nordström Skans.
Oskar Nordström Skans disputerade i nationalekonomi vid Uppsala universitet år 2002 och är
numera professor vid samma lärosäte. Hans huvudsakliga anställning är som forskare vid
Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) där han arbetat sedan
år 2000. Han har även arbetat vid Finansdepartementet som ansvarig för Långtidsutredningen
2011. Hans forskning är inriktad på arbetsmarknadsfrågor och berör bl.a. nätverk, lönebildning
och arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

Ytterligare information

Vill du veta mer, kontakta Lars Jonung tel. 070-274 02 73, eller 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 utvecklingen 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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