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Anmälan av sidouppdrag 

Förslag till fullmäktiges beslut 

Fullmäktige beslutar att Cecilia Skingsleys anmälda uppdrag är förenligt med hennes 
uppdrag som ledamot av direktionen i Riksbanken. 

1 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 olämpliga att vara 
direktionsledamot”.  

Av förarbetena till riksbankslagen framgår att de stränga jävsreglerna innebär att 
möjligheten för direktionsledamöterna är mycket begränsade. Enligt dessa bör ledamöter i 
direktionen kunna inneha uppdrag som så att säga följer av anställningen i direktionen, till 
exempel inom ECBS, IMF, G10 och BIS. Härutöver bör ledamöter kunna ha andra uppdrag 
som inte innebär att intressekonflikt uppstår, till exempel uppdrag inom undervisning eller 
ideell, icke politisk verksamhet. Sådana uppdrag som inte följer direkt av anställningen bör 
ledamot anmäla till fullmäktige. 

Den 8 februari 2008 beslutade fullmäktige, som ett komplement till lagen och förarbetena, 
om vissa principer som ska gälla vid bedömningen av lämpligheten av 
direktionsledamöternas 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 kommersiellt eller företagsledande 
innehåll inte få förekomma. Sidouppdrag som innebär kapitalförvaltning ska också undvikas. 
Om någon ersättning utgår för uppdraget ska den avräknas mot lönen i Riksbanken. 

2 Överväganden 

Cecilia Skingsley har anmält att hon har blivit tillfrågad av verkställande ordföranden i World 
Economic Forum om hon skulle vilja vara med som  ”co-chair”, medordförande, i ”the Global 
Future Council on the Future of Financial and Monetary Systems” för perioden 2016-2018. 
World Economic Forum, vars mål är en bättre värld, är en icke vinstdrivande stiftelse tillika 
en internationell organisation för offentligt-privat samarbete. Vid fyra stora årliga möten och 
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ett antal andra olika möten samlar man beslutsfattare från hela världen att arbeta med 
projekt och initiativ som gör skillnad. Det finns ett nätverk av 35 olika arbetsgrupper som alla 
består av 25 ansedda experter från bland annat affärslivet, regeringar och den akademiska 
världen.  

Enligt Cecilia Skingsleys bedömning kan uppdraget ge kunskaper som hon kan ta med sig i 
sitt arbete i Riksbanken. Hon bedömer också att uppdraget tidsmässigt inte kommer att 
påverka hennes uppdrag som direktionsledamot. Vidare har hon uppgivit att hon kommer 
att avstå från arvode om något sådant erbjuds henne. 

Enligt fullmäktiges principer från 2008 bör sidouppdrag i princip vara relaterade till exempel 
forskning och utbildning och vara av ideell art.   

Uppdraget som medordförande i en av de arbetsgrupper som World Economic Forum består 
av 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.  

Upplysningsvis bör också nämnas att Cecilia Skingsley bara har ett annat sidouppdrag och 
det är att hon sitter med i en rådgivande kommitté som är knutet till Knut Wiksells Centrum 
för Finansvetenskap.  
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