Finanspolitiska rådet bjuder in till konferens
om fördelningspolitik 18 juni

Finanspolitiska rådet beställer regelbundet underlagsrapporter inom rådets verksamhetsområden. Sedan våren 2011 ingår i rådets uppdrag att även ”analysera effekterna av finanspolitiken
på välfärdens fördelning på kort och lång sikt”. Rådet gav under hösten 2011 några forskare i
uppdrag att analysera ett antal fördelningspolitiska frågeställningar. Rapporterna finns att ladda
ner på rådets hemsida (www.finanspolitiskaradet.se). Vid seminariet presenteras och diskuteras
dessa rapporter.

Information om konferensen 18 juni
Tidpunkt: Måndag den 18 juni 2012, kl. 9.00-11.30.
Registrering från kl. 8.30.
Plats: IVA:s konferenscenter, Wallenbergsalen, Grev Turegatan 16, Stockholm.
Konferensen hålls på svenska.

Anmälan
Konferensen är avgiftsfri och öppen för alla. Anmälan görs genom att skicka e-post till:
konferens@finanspolitiskaradet.se. Anmälan ska innehålla namn, arbetsplats och e-post. Sista
anmälningsdag är 13 juni. OBS! begränsat antal platser. Vid eventuella frågor om konferensen
ring Charlotte Sandberg på Finanspolitiska rådets kansli (08-453 59 91).

Finanspolitiska rådet är en myndighet som har till uppgift att göra en oberoende granskning av regeringens finanspolitik och övriga ekonomiska politik. Rådet består av sex ledamöter, med Lars Jonung som ordförande,
och bistås av ett kansli med fem anställda. Mer information om rådet finns på www.finanspolitiskaradet.se.

Fördelningspolitik
IVA:s konferenscenter, måndag 18 juni

9.00 – 11.30 Konferens på temat fördelningspolitik
9.00 – 9.05

Inledning av rådets ordförande Lars Jonung

9.05 – 9.45

Varför ska vi bry oss om fördelningsfrågor?
Jesper Roine, docent i nationalekonomi vid Handelshögskolan i
Stockholm.
Kommentator: Andreas Bergh, docent i nationalekonomi vid Lunds
universitet.

9.45 – 10.30

Inkomstfördelning bland pensionärer
Gabriella Sjögren Lindquist, docent i nationalekonomi vid Stockholms
universitet och Eskil Wadensjö, professor i nationalekonomi vid
Stockholms universitet.
Kommentator: Jens Magnusson, välfärdsekonom på SEB.

10.30 – 10.45

Kaffepaus

10.45 – 11.25

Granskning av regeringens fördelningspolitiska
redogörelser
Daniel Waldenström, professor i nationalekonomi vid Uppsala
universitet.
Kommentator: Anders Björklund, professor i nationalekonomi vid
Stockholms universitet.

11.25 – 11.30 Avslutning av rådets ordförande Lars Jonung

