
Calmfors: kommenterar ek pol  
även som ordförande 
        VISBY (Direkt) Sammansättningen av regeringens  
finanspolitiska råd är mycket bra eftersom rådet består av en  
bra blandning av praktiker och akademiker med olika kunskaper  
om finanspolitik och sysselsättningspolitik. 
        Det säger Lars Calmfors, professor i nationalekonomi och  
blivande ordförande i regeringens finanspolitiska råd till  
Nyhetsbyrån Direkt. 
        Rådet ska inte ge råd eller rekommendationer till  
regeringen, som exempelvis de vise männen i Danmark, utan vara  
tillbakablickande och granska samt utvärdera hur regeringens  
politik stämmer överens med de mål som satts upp och till  
konjunkturutvecklingen. 
        Det finanspolitiska rådet upprättas formellt den 1  
augusti, men Lars Calmfors bedömer att det kommer att dröja  
några månader till dess att rekryteringarna till "ett litet  
kansli" är klara. 
        Lars Calmfors, som själv brukar kommentera den  
ekonomiska politiken, ser inga problem med att fortsätta att  
göra detta även som ordförande för rådet. 
        "Men man kanske tänker sig för lite noggrannare, för det  
vore kanske inte bra om man sedan i rådet kommer fram till en  
helt annan inställning", säger han. 
        En gång om året, normalt den 15 mars, ska det  
finanspolitiska rådet lägga fram en rapport för regeringen och  
rapporten ska beslutas med majoritet. Om en ledamot inte  
ställer sig bakom någon del ska detta framgå i rapporten.  
        Än så länge har Lars Calmfors inga speciella  
förväntningar beträffande arbetet som ordförande för rådet,  
mer än att det blir "mycket jobb". 
        Lars Calmfors själv är positiv till grunddragen i den  
nya regeringens politik och tycker att de försöker hitta en  
balans. Han är dock kritisk till slopandet av  
fastighetsskatten, främst med tanke på de fördelningspolitiska  
effekterna, men också själva timingen, och anser inte att  
regeringen behövt dra ned så kraftigt på AMS-åtgärderna som de  
gjort. Han tycker att det är bra att högre krav på rörlighet  
ska ställas på de arbetslösa, däremot inte från första dagen  
eftersom det inte kommer att fungera. 
        Det finanspolitiska rådets första rapport ska enligt  
plan läggas fram den 1 maj nästa år och, enligt Lars Calmfors  
gissningar, då omfatta de budgetar som den nya regeringen lagt  



fram, med undantag för den ekonomiska vårpropositionen som  
läggs fram i april 2008. 
        I rådet ingår, förutom ordföranden, ytterligare sju  
personer, bland annat Torben Andersen, professor i  
nationalekonomi vid Århus universitet, förre finansministern  
Erik Åsbrink och Per-Ola Eriksson, centerpartist och  
landshövding i Norrbotten. Ledamöterna väljs för tre år. 
         
        Regeringens förhoppning är att det finanspolitiska rådet  
ska bidra till "ökad öppenhet och långsiktighet i den  
ekonomiska politiken". 
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