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Förnyad anmälan av sidouppdrag 

Förslag till beslut 

Fullmäktige beslutar att det anmälda uppdraget för Kerstin af Jochnick är förenligt med 
uppdraget som ledamot av direktionen i Riksbanken. 

Bakgrund 

Fullmäktige beslutade den 16 december 2005 att bevilja sidouppdrag för 
direktionsledamöter för perioder om två år i taget. I de principer om direktionsledamöternas 
uppdrag som fastställdes av fullmäktige den 8 februari 2008 fann fullmäktige ingen 
anledning att ändra på denna ordning. 

När två år har gått ska således respektive ledamot av direktionen anmäla sitt sidouppdrag 
för ny prövning av fullmäktige. Fullmäktige beslöt den 24 september 2014 att det av Kerstin 
af Jochnick anmälda uppdraget som ledamot i styrelsen för den danska finansinspektionen 
är förenligt med uppdraget som ledamot av direktionen i Riksbanken. Av beslutet framgår 
också att eventuellt arvode med anledning av uppdraget ska avräknas från Kerstins lön från 
Riksbanken. Eftersom det nu har gått två år sedan fullmäktiges beslut om förlängning är det 
dags att anmäla det för förnyad prövning. 

Överväganden 

Kerstin af Jochnick har nu anmält sitt uppdrag som styrelseledamot i Finanstilsynet i 
Danmark för förnyad prövning av fullmäktige. Det nuvarande styrelseuppdraget går ut nu i 
september och den nya mandatperioden blir också på två år. 

I beslutsunderlaget till fullmäktiges beslut för två år sedan anfördes bland annat 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. Vidare konstaterade fullmäktige då att 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. Fullmäktige beslöt därför att uppdraget är förenligt med uppdraget som 
ledamot av direktionen i Riksbanken och att eventuellt arvode ska avräknas från hennes lön. 
Det finns ingen anledning att nu göra någon annan bedömning. Kerstin har dessutom 
uppgivit att tidsmässigt har det anmälda uppdraget inte påverkat hennes uppdrag som 
direktionsledamot i Riksbanken. 
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