
 

Calmfors tycker Borg är osaklig  
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Nu svarar Lars Calmfors på finansminister Anders Borgs utspel om Finanspolitiska 
rådet. Han tycker att finansministerns uttalanden ”egendomliga” och osakliga.  

 Robert Sennerdal  

– Det är tråkigt att svaret blir att vi bara vill ha mer resurser när diskussionen i stället 
gäller om det är rimligt att våra ordinarie arbetsgivare, universitet och högskolor, ska 
finansiera en så stor del av verksamheten, säger Lars Calmfors, professor i internationell 
ekonomi vid Stockholms universitet och ordförande för Finanspolitiska rådet, till E24.  

I en skrivelse till regeringen har Finanspolitiska rådet bland annat begärt medel så att 
ordföranden kan anställas på en halvtidstjänst och att rådet ska lyda under riksdagen 
istället för regeringen.  

Finansminister Anders Borg har kontrat med att beskriva rådets begäran som ett ”enda 
långt äskande om mer resurser” och sagt att skrivelsen ger honom anledning över om 
rådet redan har för mycket pengar.  

– Det är en egendomlig reaktion på en argumentation om otillräckliga resurser, att 
finansministern i stället säger att han ska se över om det kanske behövs mindre resurser, 
säger Lars Calmfors.  



Han tycker att det är tråkigt att det uppenbarligen inte går att föra ett fruktbart samtal 
med finansministern om förutsättningarna för Finanspolitiska rådets verksamhet, även om 
reaktionen inte kommer som en blixt från en klar himmel.  

– Vi har fört en diskussion med finansdepartementet under en längre tid, så egentligen är 
jag inte förvånad över finansministerns svar. Men man har ju alltid förhoppningar om att 
det ska gå att föra en saklig diskussion.  

Enligt honom verkar det som att finansministern medvetet missförstår Finanspolitiska 
rådet och därför utmålar skrivelsen som ett tiggarbrev och ett försök från ledamöterna att 
sko sig själva.  

– Det borde vara omöjligt att uppfatta det som att vi skulle vara ute efter mer förmåner 
för oss själva. Det framgår mycket klart av vår skrivelse att eventuella förändringar av 
rådets anslag inte ska påverka ledamöternas ersättning. Det handlar i stället om 
fördelningen av kostnaderna mellan å ena sidan ledamöternas ordinarie arbetsgivare och 
rådet å den andra.  

Lars Calmfors säger att Finanspolitiska rådets uppdrag kräver en så betydande 
arbetsinsats av både ordföranden och de andra ledamöterna att det inte är rimligt att 
utföra arbetet enbart som en akademisk bisyssla.  

Hans förordnande som ordförande i rådet går ut vid halvårsskiftet nästa år. Och han 
menar att det är för tidigt att svara på om det är meningsfullt att ställa upp för en ny 
period.  

– Man måste fundera över förutsättningarna för att utföra uppdraget på ett meningsfullt 
sätt, vilket naturligtvis gäller för varje uppdrag. Skulle rådets resurser skäras ner och 
uppdraget inskränkas skulle uppenbarligen förutsättningarna förändras dramatiskt.  

Det är inte helt utsiktslöst att få till stånd en förändring så att rådet i stället lyder under 
riksdagen, även om det knappast kommer att ske under närmaste tiden. För Riksbanken 
tog det 15 år att få sin självständighet och processer av det här slaget måste få ta tid, 
framhåller Lars Calmfors.  

Finanspolitiska rådet inrättades av regeringen 2007 på initiativ från finansminister Anders 
Borg. Rådet och har till uppgift att oberoende granska regeringens finanspolitik och 
består av sex ekonomer från universitet och högskolor samt två politiker, moderaten Lars 
Tobisson och socialdemokraten Erik Åsbrink. Rådet har dessutom ett kansli som består 
av fyra personer.  
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