Calmfors vill behålla Riksbankens ålderman
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Riksbanksfullmäktige bör förnya vice riksbankschef Lars EO Svenssons mandat. Att
sparka Svensson skulle skada Riksbankens trovärdighet, inte minst internationellt. Det
säger professor Lars Calmfors vid Institutet för Internationell Ekonomi (IIES) vid
Stockholms universitet till Reuters.
I maj går mandaten för vice riksbankscheferna Lars EO Svensson och Barbro Wickman-Parak ut
och än så länge är det oklart om de kommer att få sina mandat förlängda. Varken Svensson eller
Wickman-Parak har sagt om de vill fortsätta och Riksbanksfullmäktige, som utser ledamöterna i
direktionen, har inte sagt huruvida de tänker förlänga med dem.
En liten pusselbit lades dock häromdagen när vice ordförande i fullmäktige, Sven-Erik
Österberg, sade till Reuters att deras ålder har betydelse då båda fyller eller har fyllt 66 år i år och
mandaten bara kan förlängas med fem eller sex år.
Lars Calmfors har inte mycket till övers för det resonemanget.
"Det är helt fel att sätta ett åldersstreck. Det är kompetens som bör spela den avgörande rollen",
säger Calmfors, som också är tidigare ordförande för regeringens finanspolitiska råd.
Lars EO Svensson, som suttit i direktionen sedan 2007, har visat sig vara en stridbar ledamot.
Han har exempelvis under lång tid propagerat för lägre räntor och emotsatt sig
direktionsmajoritetens fokusering på hushållens skulder, något som lett till konflikter i
Riksbanken.
Lars Calmfors oroar sig för att fullmäktige på grund av det ska tvinga bort honom från sin
tjänst, något som skulle vara högst klandervärt.

Det skulle vara väldigt dåligt om man inte utsåg Lars EO Svensson igen. Det skulle uppfattas
som en bestraffning av en person som drivit en väl underbyggd men självständig linje i
direktionen", säger han.
"Det skulle skada trovärdigheten för Riksbanken. Man måste kunna föra en hård debatt med
sakargument."
Calmfors tillägger att ett sådant beslut även skulle bemötas med kritik och förvåning
internationellt.
"Det skulle vara mycket svårt att förklara för utländska centralbankskollegor."
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