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ANALYSER AV LANGSIKTIG BÆREKRAFT
I OFFENTLIGE FINANSER
Valg vi tar i dag kan ha betydning for utviklingen på viktige områder i tiårene
framover. Dagens politikkbeslutninger må derfor bygge på en god forståelse
av behov og utfordringer vi kan stå overfor på noe lengre sikt. Dette gjelder
også beslutninger av betydning for utviklingen i offentlige budsjetter.
Seminaret vil ta for seg det metodemessige grunnlaget for analyser av
offentlige finanser på lang sikt. Hvordan kan drivkrefter, utviklingstrekk
og usikkerhet best sammenfattes og presenteres? Hvordan påvirkes
statsfinansene av demografiske endringer og vekst i inntektene? Hva betyr
den krisen vi nå ser i Europa og enkelte andre land for velferdsstaten på lang
sikt? For å kaste lys over disse spørsmålene, har utvalget invitert forskere og
fagpersoner fra sentrale miljøer i Norge og Europa.

OM UTVALGET:
Finansdepartementets rådgivende utvalg for modellog metodespørsmål ble opprettet i mai 2011. Utvalget
skal gi faglige råd knyttet til Finansdepartementets
arbeid med makroøkonomiske problemstillinger.
Utvalget ledes av professor Steinar Holden
(Universitetet i Oslo).

Detalj av sentraltrappen i Finansdepartementet

PROGRAM
Mandag 12. desember 2011, 11.30–17.00
Regjeringskvartalet R5, Oslo
11.30

Registrering. Kaffe og sandwicher

12.00

Velkommen
Hilde Singsaas (statssekretær i Finansdepartementet)

12.15	Bærekraft i offentlige finanser i OECD-landene og OECDs
analytiske rammeverk
Jørgen Elmeskov (Deputy Director, OECD)
13.15

Kaffepause

13.30	Long-term sustainability of public finances and economic
consequences of ageing populations in the EU
Giuseppe Carone (Head of Unit, Europakommisjonen)
14.30	Hvordan tolke og bruke ulike mål på bærekraften i offentlige
finanser?
Torben Andersen (professor, Aarhus Universitet)
15.30

Kaffepause

15.45

Analyser av bærekraften i offentlige finanser i Norge
Erling Holmøy (forskningsleder, Statistisk sentralbyrå)

16.45

Avslutning
Utvalgsleder Steinar Holden (professor, Universitetet i Oslo)

17.00

Seminaret avsluttes

Jørgen Elmeskov er stedfortredende sjeføkonom i OECD og leder for
Policy Studies Branch i OECDs økonomiavdeling. Elmeskov har vært i
OECD siden 1986, og bl.a. arbeidet med OECDs Jobs Strategy, OECDs
prosjekt om økonomisk vekst, OECDs studier av klimaendringer og
OECDs analyser av globaliseringen. Han har ledet redaksjonskomitéen
for OECD Economic Studies. Elmeskov har vært medlem av Velfærdskommissionen og Klimakommissionen i Danmark.

Giuseppe Carone leder seksjon for analyser av bærekraft i offentlige
finanser i Europakommisjonens generaldirektorat for økonomi
og finans. Seksjonen har ansvar for å forberede Kommisjonens
analyser av bærekraften i offentlige finanser i medlemslandene,
herunder vurderinger av medlemsstatenes stabilitets- og
konvergensprogrammer. Carone er Kommisjonens representant
i EUs arbeidsgruppe for bærekraft i offentlige finanser. I denne
sammenhengen koordinerer han arbeidet med de langsiktige
budsjettframskrivingene for medlemslandene.

Torben Andersen er professor i økonomi ved Aarhus Universitet
og er også tilknyttet CEPR (London), CESifo (Munich), IZA (Bonn)
og IfW (Kiel). Hans viktigste forskningsområder er velferdssamfunn
og arbeidsmarkeds- og stabiliseringspolitikk. Torben Andersen
har tidligere vært formann for både Det Økonomiske Råd og for
Velfærdskommissionen i Danmark, og har vært medlem av bl.a. det
Finanspolitiska Rådet i Sverige og Brochmannutvalget i Norge. Torben
Andersen er medlem av Finansdepartementets rådgivende utvalg for
modell- og metodespørsmål.

Erling Holmøy er seniorforsker i Statistisk sentralbyrå. Hans viktigste
arbeidsfelt er utvikling og bruk av empiriske modeller for analyser av
skatt, nærings- og handelspolitikk, pensjonssystem, samt utviklingen
i makroøkonomi, offentlige finanser og næringsstruktur på lang sikt.
Holmøy var medlem av rederiskattutvalget i 2006.

