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Förslag till nya ledamöter i Finanspolitiska rådet fr.o.m. den 1 juli 2014
Eva Lindström och Steinar Holden avgår som ledamöter i det särskilda rådet vid Finanspolitiska
rådet den 30 juni 2014 då deras förordnanden löper ut. Enligt Finanspolitiska rådets instruktion
utses nya ledamöter i det särskilda rådet av regeringen efter förslag från det särskilda rådet. Enligt
sin instruktion ska rådet ”lämna förslag som möjliggör att det inom rådet finns ledamöter som
har en hög vetenskaplig kompetens inom ämnesområdet ekonomi och ledamöter som har
praktisk erfarenhet av ekonomisk-politiskt arbete samt att en jämn fördelning av kompetens och
erfarenhet uppnås. Vidare ska jämn könsfördelning eftersträvas”. Rådet ska ha sex ledamöter.
Idag består rådet av följande ledamöter: John Hassler, som varit ordförande sedan september
2013 och dessförinnan ledamot sedan augusti 2011; Eva Lindström, som varit vice ordförande
sedan september 2013 och dessförinnan ledamot sedan augusti 2011; Steinar Holden, som har
varit ledamot sedan augusti 2011; Irma Rosenberg och Anders Björklund, som har varit
ledamöter sedan juli 2012, samt Oskar Nordström Skans, som varit ledamot sedan september
2013. Eva Lindström och Steinar Holden avgår den 30 juni 2014.
Vid sitt möte den 19 mars 2014 beslöt rådet att föreslå regeringen att utse Yvonne Gustafsson
(personnummer 520112-2420) och Hilde Christiane Bjørnland (norskt personnummer 03016635471) till nya ledamöter fr.o.m. den 1 juli 2014. Som ny vice ordförande vid rådet föreslås Irma
Rosenberg. Rådets beslut var enhälligt.
Yvonne Gustafsson är avgående generaldirektör för Statskontoret och styrelseordförande i
Riksgälden. Yvonne har tidigare varit generaldirektör för Ekonomistyrningsverket, statssekreterare på Försvarsdepartementet, Näringsdepartementet och Utrikesdepartementet, direktör
på Svenska Kommunförbundet, samt departementsråd vid Finansdepartementet.
Hilde C. Bjørnland är professor i nationalekonomi vid BI Norwegian Business School och chef
för forskningscentret Centre for Applied macro- and Petroleum economics vid samma lärosäte.
Hon har en doktorsexamen i nationalekonomi från universitetet i Oslo. Hennes huvudsakliga
forskningsområde är inom tillämpad makroekonomi och ekonometri och hon har publicerat flera
artiklar i ledande facktidskrifter. Sedan 2006 är Hilde C. Bjørnland styrelseledamot i Finansinspektionen i Norge och Petroleum Price Board.
Med sin erfarenhet av praktiskt ekonomisk-politiskt arbete tillför Yvonne Gustafsson värdefull
kompetens till rådet. Hilde C. Bjørnland tillför värdefull makroekonomisk kompetens i form av
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teoretisk och empirisk förståelse av små öppna ekonomier. Rådet får därmed en sammansättning
(fyra akademiker och två praktiker, tre kvinnor och tre män) som svarar väl mot de krav som
specificeras i myndighetens instruktion.
Stockholm, 2014-03-19
För Finanspolitiska rådet
John Hassler
Ordförande
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