Calmfors lämnar Finanspolitiska rådet
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Lars Calmfors och två av hans kollegor väljer att lämna Finanspolitiska rådet. ”Fyra år är
en lagom tid”, säger Lars Calmfors.
Trots en utsträckt hand från Anders Borg väljer ordföranden Lars Calmfors och hans kollegor
Torben Andersen och Laura Hartman att lämna rådet när deras mandat går ut i sommar.
Finanspolitiska rådet vill själva sortera under riksdagen i stället för under regeringen och
Anders Borg öppnade nyligen för en politisk uppgörelse om just detta.
”Jag har suttit i fyra år, liksom de två övriga och det tar mycket tid. Jag tycker att fyra år är en
ganska lagom tid”, säger Lars Calmfors till di.se.
Det har inte med någon konflikt att göra?
”Nej, tvärtom är det ju så nu att rådet sannolikt kommer att hamna under riksdagen som vi har
velat. Det är vi väldigt nöjda med. ”
Lars Calmfors ser Finanspolitiska rådet som en framgång och välkomnar att den formella
självständigheten stärks.
”Vi har startat upp rådet, fått det etablerat som en oberoende aktör i den ekonomisk-politiska
debatten och fått mycket internationell uppmärksamhet”, säger han.
Det har även pågått en debatt om rådets resurser. Finanspolitiska rådet har i ett tidigare skede
begärt höjda anslag, något som fick Anders Borg att reagera med orden:
”Om något har de för mycket pengar.”
Lars Calmfors anser dock att det är en fråga som måste lösas.
”Annars kommer det bli väldigt svårt att rekrytera tillräckligt kompetenta personer. Det är en
sak med äldre professorer, men vill man ha yngre personer som fortfarande ska meritera sig för
akademiska tjänster så är det ganska svårt med nuvarande konstruktion”, säger han.
Lars Calmfors har till exempel inte varit tjänstledig från sin nuvarande tjänst utan har skött sitt
uppdrag i Finanspolitiska rådet vid sidan om sin heltidstjänst.
Vad kommer du att ägna dig åt framöver?
”Forskning och andra uppdrag. Sluta missköta min professur.”
Cathrine Hofbauer

