Finanspolitiska rådet inbjuder till konferens om

Oberoende finanspolitiska institutioner
- en internationell trend
18 november 2010
Under året har den internationella finanskrisen övergått i en statsfinansiell kris i flera euroländer.
Den uppkomna situationen har lett till en intensiv debatt om hur EUs regelsystem ska kunna
förbättras för att förhindra liknande statsskuldkriser i framtiden.
Ett sätt att stärka incitamenten för finanspolitisk disciplin är att inrätta oberoende
finanspolitiska granskningsorgan, s k finanspolitiska vakthundar, vilket har skett i flera länder. Det
svenska Finanspolitiska rådet inrättades 2007. Andra exempel är Kanada och Ungern (2008),
Slovenien (2009) och nu senast Storbritannien där en av den nya regeringens första åtgärder var att
inrätta ett Office for Budget Responsibility. Redan tidigare har liknande institutioner funnits i
Nederländerna, Danmark, USA, Belgien och Österrike.
Finanspolitiska rådet har bjudit in företrädare från tre av dessa institutioner för att diskutera sina
erfarenheter. Efter presentationerna följer två korta paneldiskussioner.
Internationella erfarenheter av finanspolitiska råd
•
•
•
•

Torben Andersen (vice ordförande i Finanspolitiska rådet och tidigare overvismand i det
Ökonomiske Råd i Danmark)
Alan Budd (tidigare ordförande för Office for Budget Responsibility i Storbritannien)
Lars Calmfors (ordförande i Finanspolitiska rådet)
Coen Teulings (chef för Central Planning Bureau i Nederländerna)

Hur ser ekonomer på finanspolitiska råd?
•
•
•
•
•

Laura Hartman (forskningschef på SNS och ledamot i Finanspolitiska rådet)
John Hassler (professor, Institutet för internationell ekonomi, Stockholms universitet)
Steinar Holden (professor, Oslo Universitet)
Juhana Vartiainen (forskningschef på Konjunkturinstitutet)
Irene Wennemo (huvudsekreterare i socialförsäkringsutredningen)

Hur ser det politiska systemet på finanspolitiska råd?
•
•
•
•
•

Susanne Ackum (statssekreterare på Finansdepartementet)
Ulla Andersson (Riksdagsledamot (V) och ekonomisk-politisk talesperson)
Stefan Attefall (Civil- och bostadsminister (KD), tidigare ordförande i Finansutskottet)
Leif Pagrotsky (Riksdagsledamot (S) och vice ordförande i Riksbanksfullmäktige)
Erik Åsbrink (tidigare finansminister och ledamot i Finanspolitiska rådet)

Konferensen hålls på engelska och svenska. Moderator är Anders Jonsson.
Finanspolitiska rådet har till uppgift att göra en oberoende granskning av regeringens finanspolitik och övriga ekonomiska
politik. Rådet består av Lars Calmfors (ordförande), Torben Andersen (vice ordförande), Michael Bergman, Laura
Hartman, Lars Jonung, Helena Svaleryd, Lars Tobisson och Erik Åsbrink. Mer information om rådet finns på dess
hemsida: www.finanspolitiskaradet.se.

Program
08:00–08:30

Registrering

08:30–10:10

Independent fiscal institutions (in English)
8:30 – 8:55 Lars Calmfors (ordförande för Finanspolitiska rådet)
8:55 – 9:20 Alan Budd (tidigare ordförande för Office for Budget Responsibility)
9:20 – 9:45 Coen Teulings (chef för Central Planning Bureau i Nederländerna)
9:45 – 10:10 Torben Andersen (f d overvismand i Danmarks Ökonomiske Råd)

10:10–10:30

Kaffepaus

10:30–11:10

Paneldiskussion: Hur ser ekonomer på finanspolitiska råd?

11:10–11:55

Paneldiskussion: Hur
finanspolitiska råd?

11:55–12:00

Avslutning

ser

det

politiska

systemet

på

Information om konferensen
Tidpunkt: Torsdag den 18 november 2010, klockan 08:30-12:00.
Plats: IVAs Konferenscenter, Wallenbergsalen, Grev Turegatan 16, Stockholm.
Anmälan
Konferensen är avgiftsfri och öppen för alla. Anmälan görs genom att skicka e-post till:
konferens@finanspolitiskaradet.se; eller brev till Konferens, Finanspolitiska rådet, Box 3273, 103 65
Stockholm; eller fax till 08-453 59 64. Anmälan ska innehålla namn, arbetsplats, telefonnummer och
e-post. Sista anmälningsdag är 11 november. OBS! Begränsat antal platser. Vid eventuella frågor om
konferensen ring Charlotte Sandberg på Finanspolitiska rådets kansli (08-453 59 91).

