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Bo Sandemann Rasmussen har været bestyrelsesmedlem siden marts 2015. 

 

Bo Sandemann Rasmussen har siden 1. august 2003 været ansat som professor ved Institut for 

Økonomi på Aarhus Universitet, hvor han underviser og forsker i emner inden for makroøko-

nomi med særlig fokus på skatter og afgifters samfundsøkonomiske betydning. Inden da var 

han ansat først som adjunkt og siden som lektor på samme institut. Bo Sandemann Rasmussen 

har haft flere ledelsesmæssige opgaver på Institut for Økonomi, først som afdelingsleder for 

Afdelingen for Nationaløkonomi i perioden 2004-2006 og senere som forskningsleder og vice-

institutleder fra 2006-2011. Han var i perioden 2006-2018 leder af ph.d.-programmet i øko-

nomi, og har siden 2018 været studieleder for oecon-uddannelsen og viceinstitutleder på Insti-

tut for Økonomi. 

 

Bo Sandemann Rasmussen har læst økonomi på Aarhus Universitet. Det blev springbrættet til at 

tage en M.Sc. (Econ) fra London School of Economics i 1985, som efterfølgende er blevet sup-

pleret med en ph.d. i økonomi fra Aarhus Universitet. 

 

Bo Sandemann Rasmussen har i perioden 2005-2015 været uafhængigt ekspertmedlem af Kon-

kurrencerådet og var i perioden 2013-2017 bestyrelsesmedlem i Det Nationale Forskningscen-

ter for Velfærd (SFI). I 2008-2009 deltog han som uafhængigt ekspertmedlem af regeringens 

Skattekommission, hvis rapport førte til skattereformforslaget Forårspakke 2.0 og har siden 

2018 været medlem af regeringens Skattelovråd. Han har i de senere år udført en del konsu-

lentopgaver for bl.a. Højesteret, McKinsey Consulting og Danica Pension. 

 

I offentligheden er Bo Sandemann Rasmussen kendt som flittig debattør af samfundsøkonomi-

ske emner, og bliver hyppigt benyttet i både den skrevne og den elektroniske presse.  

 

Bo Sandemann Rasmussen er 58 år, gift og har tre børn og bor i Mårslet syd for Aarhus.  

 

 

 

 



Program:  

– Jeg vil arbejde for, at Jyske Invest fortsat kan tilbyde attraktive produkter til såvel eksisterende 

som nye medlemmer. Der skal være en palet af investeringsprodukter, der kan matche med-

lemmernes forskellige ønsker om at kombinere forventet afkast og risiko, og disse produkter 

skal være konkurrencedygtige i branchen. Jyske Invest skal fortsat arbejde med at udvikle nye 

produkter, der gør investeringsforeningen til et oplagt valg for investorer, der søger value-for-

money.  


