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Regeringen bildar Finanspolitiska rådet för 
ökad öppenhet och långsiktighet i den 
ekonomiska politiken 
Regeringen har idag beslutat att inrätta ett finanspolitiskt råd som ska 
granska och utvärdera regeringens ekonomiska politik. Professor Lars 
Calmfors utses som ordförande och som vice ordförande Torben M. 
Andersen, professor i nationalekonomi vid Århus universitet. 

- Rådet kommer att bidra till ökad öppenhet och tydlighet kring den ekonomiska 
politiken, det gagnar det demokratiska samtalet i samhället. Det kommer ibland att 
vara jobbigt att kritiseras av rådet men en kontinuerlig och kvalificerad utvärdering av 
den ekonomiska politiken och dess övergripande inriktning kan fungera som ett stöd 
för långsiktighet i beslut som kanske på kort sikt är politiskt obekväma, säger 
finansminister Anders Borg. 

Rådet ska, med utgångspunkt i den ekonomiska vårpropositionen och 
budgetpropositionen:  

följa upp om de grundläggande målen för finanspolitiken nås, vilka inkluderar 
långsiktigt hållbara offentliga finanser, överskottsmålet och utgiftstaket samt hur 
finanspolitikens inriktning förhåller sig till målen och till konjunkturutvecklingen,  

bedöma om utvecklingen ligger i linje med långsiktigt uthållig tillväxt samt leder till 
långsiktigt hållbar sysselsättning,  

granska tydligheten i den ekonomiska vårpropositionen och budgetpropositionen, 
särskilt med avseende på angivna grunder för den ekonomiska politiken samt 
skälen för förslag till åtgärder och  

granska och bedöma kvaliteten i lämnade prognoser och i de modeller som ligger 
till grund för prognoserna.  

Rådets analyser och bedömningar ska resultera i en årlig rapport till regeringen. 
Regeringens förhoppning är att rapporten blir föremål för en utfrågning i t. ex. 
finansutskottet dit också finansministern kallas. 

Rådet kommer att bestå av åtta ledamöter som utses för tre år. Majoriteten är 
akademiskt verksamma ekonomer medan övriga har erfarenhet från organisations-
/myndighetsvärlden eller från den ekonomiska politiken. 

Följande personer har utsetts till Finanspolitiska rådet:  

Lars Calmfors (ordförande), professor i internationell ekonomi vid Stockholms 
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universitet.  

Torben M. Andersen (vice ordförande), professor i nationalekonomi vid Århus 
universitet.  

Karolina Ekholm, docent i nationalekonomi. Stockholms universitet.  

Erik Åsbrink, (s), statssekreterare och bitr. finansminister 1982-1991, 
finansminister 1996-1999, ordf. i riksbanksfullmäktige 1985-1990.  

Per-Ola Eriksson, (c), riksdagsledamot 1982-1998, ordf. i finansutskottet 1991-
1994, generaldirektör Nutek 1999-2003, landshövding i Norrbotten sedan 2003.  

Laura Larsson, fil dr i nationalekonomi och verksam vid Institutet för 
arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU).  

Ann-Sofie Kolm, docent i nationalekonomi. Stockholms universitet.  

Martin Flodén, docent i nationalekonomi vid Handelshögskolan.  
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