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Anmälan av sidouppdrag 

Förslag till fullmäktiges beslut 

Fullmäktige beslutar att Martin Flodéns anmälda uppdrag är förenligt med hans upp-
drag som ledamot av direktionen i Riksbanken. 

Bakgrund 

Enligt riksbankslagen ska en ledamot av direktionen genast anmäla till fullmäktige 
om ledamoten tar vissa anställningar eller uppdrag vid sidan av anställningen som 
ledamot i direktionen i Riksbanken (sidouppdrag). Det finns ett allmänt hållet förbud 
för ledamöter att inneha annan anställning eller annat uppdrag som gör dem olämp-
liga att vara direktionsledamot.  

Av förarbetena till riksbankslagen framgår att de stränga jävsreglerna innebär att 
möjligheten för direktionsledamöterna är mycket begränsade. Ledamöter bör dock 
kunna ha uppdrag som inte innebär att intressekonflikt uppstår, till exempel uppdrag 
inom undervisning eller ideell, icke politisk verksamhet.  

Fullmäktige har sedan 1999 haft en mycket restriktiv hållning till direktionsledamö-
ternas sidouppdrag.  

Den 8 februari 2008 beslutade fullmäktige, som ett komplement till lagen och förar-
betena, om vissa principer som ska gälla vid bedömningen av lämpligheten av direkt-
ionsledamöternas sidouppdrag. Enligt principerna bör sidouppdrag vara relaterade 
till forskning, utbildning, idrottsliga, konstnärliga eller kulturella frågor och vara av 
ideell art. Vad gäller utövandet av vetenskapligt eller akademiskt arbete ska klart 
anges att det utförs i personlig kapacitet. Vidare bör sidouppdrag med rent kommer-
siellt eller företagsledande innehåll inte få förekomma. Vidare ska siduppdrag som 
innebär kapitalförvaltning undvikas.  

Anmält uppdrag 

Martin Flodén har anmält att han har vissa sidouppdrag som han snarast kommer att 
avveckla men att han har ett sidouppdrag som han gärna vill kunna fortsätta med 
även som direktionsledamot i Riksbanken och det är som ”research fellow” vid Centre 
for Economic Policy Research. Centret vill stödja ekonomisk forskning. Ställningen är 
oavlönad och medför inga direkta förpliktelser.   
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Överväganden 

Det anmälda uppdraget bedrivs inom forskningsvärlden och är av ideell art. Vid tidi-
gare beslut avseende den nu avgående direktionsledamotens Lars E. O Svenssons 
sidouppdrag, varav ett av uppdragen också var just ”research fellow” vid Centre for 
Economic Policy Research, ansåg fullmäktige att uppdraget var förenligt med upp-
draget som ledamot i direktionen. Man anförde bland annat att de vetenskapliga och 
akademiska uppdragen får anses ha betydelse för Riksbanken som institution ef-
tersom direktionsledamotens uppdrag dels tillför Riksbanken intryck från den aka-
demiska världen, dels indirekt ger gott renommé också för banken i internationellt 
hänseende. Det finns ingen anledning att nu göra någon annan bedömning. I enlig-
het med ovan nämnda riktlinjer ska uppdraget utföras i personlig kapacitet och inte 
såsom företrädare för Riksbanken.  
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