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Michael Bergman och Helena
ledamöter i Finanspolitiska rådet

Svaleryd

föreslås

som

nya

Karolina Ekholm lämnade den 1 mars 2009 sitt uppdrag som ledamot av Finanspolitiska rådet efter att
ha utnämnts till ledamot i Riksbankens direktion. Ann-Sofie Kolm har på grund av andra åtaganden i
större forskningsprojekt avsagt sig sitt uppdrag som ledamot av Finanspolitiska rådet från och med den
1 september 2009.
Nya ledamöter av Finanspolitiska rådet utses av regeringen efter förslag från rådet. Rådet har vid sitt
sammanträde den 13 augusti 2009 beslutat att föreslå Michael Bergman och Helena Svaleryd som nya
ledamöter i rådet.
Michael Bergman är docent i nationalekonomi och sedan 2004 verksam som lektor vid Ekonomiska
Institutet vid Köpenhamns Universitet. Hans forskningsområden är empirisk makroekonomi, främst
internationella konjunkturcykler, finanspolitik, valutakriser och växelkursbestämning.
Helena Svaleryd är filosofie doktor i nationalekonomi och verksam vid Institutet för
Näringslivsforskning sedan 2004. Hennes forskningsområden är politisk ekonomi, offentlig ekonomi,
internationell ekonomi och arbetsmarknadsekonomi. Under perioden oktober 2007 till juni 2009
arbetade hon som utredare på Globaliseringsrådets kansli.

Ytterligare information

Vill du veta mer, kontakta ordförande Lars Calmfors, tel. 076-13 55 814.

Finanspolitiska rådet är en statlig myndighet som har regeringens uppdrag att granska 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 god långsiktigt uthållig tillväxt och långsiktigt hållbar hög sysselsättning.
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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