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Anmälan av sidouppdrag för Kerstin af Jochnick 

1 Förslag till fullmäktiges beslut 

Fullmäktige beslutar att det anmälda uppdraget är förenligt med uppdraget som 
ledamot av direktionen i Riksbanken. Eventuellt arvode med anledning av uppdraget 
ska avräknas från Kerstin af Jochnicks lön från Riksbanken. 

2 Bakgrund 

Enligt 3 kap. 1 § riksbankslagen ska ledamot av direktionen genast anmäla till full-
mäktige om ledamoten tar vissa anställningar eller uppdrag vid sidan av anställ-
ningen som ledamot i direktionen i Riksbanken (sidouppdrag). Efter en uppräkning i 
paragrafen av sådana preciserade anställningar och uppdrag följer ett allmänt hållet 
förbud för ledamöter att ”inneha annan anställning eller annat uppdrag som gör dem 
olämpliga att vara direktionsledamot”.   

Fullmäktige beslutade den 8 februari 2008, vid sidan av reglerna i riksbankslagen om 
vissa principer som ska gälla vid bedömningen av lämpligheten av 
direktionsledamöternas sidouppdrag. 

Kerstin af Jochnick har nu anmält att hon fått en förfrågan från danska närings-och 
tillväxtministeriet om att ingå i styrelsen för den danska finansinspektionen. Man har 
tidigare haft ett råd som nu ska ersättas av en formell styrelse. 

3 Överväganden 

I december förra året ansåg fullmäktige att Karolina Ekholms anmälda uppdrag som 
ledamot av Finansinspektionens styrelse i Sverige var förenligt med uppdraget som 
ledamot av direktionen i Riksbanken. Tidigare när Lars Nyberg var direktionsledamot 
i Riksbanken och hade ett förordnande som ledamot i Finansinspektionens styrelse 
ansåg också fullmäktige att det inte fanns någon intressekonflikt mellan dessa två 
uppdrag. För uppdrag i styrelsen i den svenska finansinspektionen får det därför 
numera anses finnas en praxis i fullmäktige för att det uppdraget får anses förenligt 
med uppdraget som direktionsledamot. 

I de principer som fullmäktige satt upp för sidouppdrag nämns inte specifikt om en 
direktionsledamot kan vara styrelseledamot i till exempel en utländsk 
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tillsynsmyndighet eller inte. Det finns dock skäl att jämföra uppdraget i den danska 
finansinspektionen med den svenska.  

Ett viktigt skäl är att ett uppdrag i den danska finansinspektionen ger både kunskaper 
och erfarenheter inom det finansiella tillsynsområdet som Kerstin kan ta med sig i sitt 
arbete i Riksbanken och som därmed kommer banken tillgodo. Att en av 
ledamöterna i styrelsen för den danska finansinspektionen är från den danska 
centralbanken visar också på att det får anses innebära positiva aspekter för både 
tillsynsmyndighet och centralbank med denna form av informations- och 
erfarenhetsutbyte. Eftersom Kerstin tidigare har varit anställd i den svenska 
finansinspektionen kan detta uppdrag dessutom vara ett sätt att vidmakthålla och 
bygga vidare på hennes erfarenhet från den tiden, vilket kan vara till gagn för båda 
ländernas tillsynsmyndigheter. 

Uppdraget som ledamot i den danska finansinspektionen kan inte anses vara ett 
sådant uppdrag som innebär att intressekonflikt uppstår mellan detta uppdrag och 
uppdraget som direktionsledamot. Det anmälda uppdraget får således anses vara 
förenligt med uppdraget som ledamot av direktionen i Riksbanken.  

Om det vid till exempel en bankkris ändå skulle kunna uppstå någon typ av 
jävssituation för Kerstin bör hon på sedvanligt sätt agera så att det står helt klart att 
det är Riksbanken som är hennes huvuduppdragsgivare och inte den danska 
finansinspektionen.    

Kerstin har dessutom uppgivit till ordförande i fullmäktige att hon anser sig kunna 
hinna med det anmälda uppdraget så att det inte ska påverka hennes uppdrag som 
direktionsledamot i Riksbanken. Det får anses lämpligt att eventuellt arvode med 
anledning av uppdraget som styrelseledamot i den danska finansinspektionen 
avräknas från Kerstin af Jochnicks lön från Riksbanken. 

Upplysningsvis kan också nämnas att Kerstin bara har ett annat sidouppdrag, som tar 
ytterst lite tid från hennes uppdrag som direktionsledamot, och det är som medlem i 
en referensgrupp där man diskuterar teman för Finanspanelen som är SNS och 
finansforskningsinstitutet SIFR:s mötesforum för den finansiella sektorn. 
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