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Förslag till ledamöter i Finanspolitiska rådet från
1 juli 2010
Finanspolitiska rådet inledde sin verksamhet 1 augusti 2007. Verksamheten har resulterat i tre årliga
rapporter till regeringen, två ”interrimsrapporter” och drygt 20 underlagsrapporter. Rapporterna har
presenterats på rådets konferenser. Huvudrapporterna har dessutom varit föremål för offentliga
utfrågningar i Finansutskottet. Rådets ledamöter har gjort ett stort antal presentationer både i Sverige
och utomlands. Finanspolitiska rådets analyser har fått stort genomslag och rådet får idag anses som
väl etablerat. Det har även fått internationell uppmärksamhet och påverkat utformningen av liknande
råd i Ungern, Slovenien och Storbritannien.
Förordnandena för samtliga ledamöter i Finanspolitiska rådet löper ut den 30 juni 2010. Nya
ledamöter utses av regeringen efter förslag från rådet. Idag består rådet av fem ledamöter som har
varit med från starten: Lars Calmfors, Torben Andersen, Martin Flodén, Laura Hartman och Erik
Åsbrink. Lars Tobisson har varit ledamot sedan hösten 2008 och Michael Bergman och Helena
Svaleryd sedan hösten 2009.
För att få kontinuitet i arbetet är det enligt rådets uppfattning lämpligt att så många ledamöter som
möjligt kvarstår under nästa mandatperiod. Samtliga ledamöter vill också fortsätta sitt arbete inom
rådet utom Martin Flodén som vid sidan av sitt arbete på Stockholms universitet blir vetenskaplig
konsult åt Riksbankens forskningsenhet. Rådet beslutade därför på sitt sammanträde den 26 april
2010 att föreslå omförordnanden för Lars Calmfors som ordförande, Torben Andersen som vice
ordförande samt Michael Bergman, Laura Hartman, Helena Svaleryd, Lars Tobisson och Erik
Åsbrink som övriga ledamöter.
Till ny ledamot föreslås Lars Jonung. Jonung har senast varit verksam som forskare vid Europeiska
Kommissionen, från vilken han går i pension 30 juni 2010, och tidigare som professor vid
Handelshögskolan i Stockholm. Jonung är makroekonom med en hög vetenskaplig kompetens och
internationell erfarenhet av finanspolitiska och andra ekonomisk-politiska frågeställningar. Jonungs
forskning har dessutom ekonomisk-historisk inriktning, vilket inte minst den pågående finanskrisen
visar på behovet av.
Ytterligare information

Vill du veta mer, kontakta ordförande Lars Calmfors, tel. 076-135 58 14.
Finanspolitiska rådet ska följa upp hur finanspolitiken förhåller sig till sina grundläggande mål om långsiktigt
hållbara offentliga finanser, överskottsmålet och utgiftstaket samt till konjunkturutvecklingen. Rådet ska även bedöma
om utvecklingen ligger i linje med långsiktigt uthållig tillväxt och långsiktigt hållbar sysselsättning. Det är också rådets
uppgift att granska tydligheten i de ekonomiska propositionerna samt kvaliteten i de underlag som regeringen baserar
sina bedömningar på. Rådets uppgift fullföljs framför allt genom publiceringen av rapporten Svensk finanspolitik som
lämnas till regeringen en gång per år. Rapporten ska kunna användas som ett underlag bl a för riksdagens granskning
av regeringens politik.
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