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Ekonomipriset – Avtal om ökad kostnadstäckning 

 

Förslag till direktionens beslut 

 Riksbanken ska ingå avtal med Nobelstiftelsen enligt bilaga A, med de eventuella 
ändringar av mindre betydelse som slutförhandlingarna kan föranleda. 

 Riksbankschefen ges i uppdrag att besluta och underteckna avtalet i dess slutliga 
utformning. 

 

Bakgrund 

Sveriges riksbanks pris för ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne, här kallat 
ekonomipriset, inrättades 1968 i samband med Riksbankens 300-årsjubileum. I ett 
donationsbrev förband sig Riksbanken att för all framtid till Nobelstiftelsen betala den årliga 
prissumman samt ett belopp motsvarande 65 procent av prissumman för att täcka 
stiftelsens kostnader för priskommitténs arbete, central administration och prisutdelning. 

Nobelstiftelsen har i en skrivelse till Riksbanken begärt mer pengar för att täcka kostnaderna 
för ekonomipriset. Enligt stiftelsen täcker inte de medel som Riksbanken årligen betalar till 
stiftelsen fullt ut kostnaderna för priset. 

I en framställning till riksdagen delade Riksbanken Nobelstiftelsens bedömning att bankens 
bidrag bör täcka ekonomiprisets andel av stiftelsens samlade kostnader för förvaltning och 
prisutdelning, dvs. för närvarande 10 miljoner kronor. Riksbanken framhöll dock att den 
nuvarande modellen för kostnadstäckning (procent av prisbeloppet) inte har fungerat 
särskilt bra. I stället borde Riksbankens bidrag baseras helt på de kostnader som 
ekonomipriset medför. Utgångspunkten för bidraget borde enligt framställningen vara att 
Riksbanken täcker en sjättedel av Nobelstiftelsens årliga kostnader.  

Finansutskottet konstaterade i sitt betänkande att ekonomipriset under de senaste 50 åren 
har fyllt en viktig funktion och bidragit till en ökad uppmärksamhet för såväl Sverige som 
Riksbanken och den ekonomiska forskningen. Utskottet fann därför ingen anledning att 
motsätta sig Riksbankens framställning. Utskottet delade också Riksbankens uppfattning att 
ett avtal om höjt kostnadsbidrag bör ge Riksbanken ökade möjligheter att bevaka och följa 
upp kostnadsutvecklingen i stiftelsen och priskommittén (2017/18:FiU23 s. 19). 

emenil
Textruta
Protokollsbilaga FDirektionens protokoll 2018-12-13 §8



 

 

 
 

    2 [2] 
 

Riksdagen har därefter godkänt att Riksbanken ingår ett avtal med Nobelstiftelsen om att 
stiftelsen årligen har rätt att få ytterligare bidrag för att täcka de administrativa kostnaderna 
för ekonomipriset enligt den modell som Riksbanken beskrivit i sin framställning (rskr. 
2017/18:247).  Riksdagen fastslog också att avtalet ska ge Riksbanken möjligheter till insyn 
och kontroll av Nobelstiftelsens användning av det ökade kostnadsbidraget. 

 

Överväganden 

Genom det föreslagna avtalet iakttas de principer som riksdagen har beslutat. Avtalet ger 
goda förutsättningar för Riksbanken att få insyn i den del av Nobelstiftelsens kostnader som 
bör fördelas även på Riksbanken enligt riksdagens beslut. Skulle Riksbanken inte erhålla 
erforderlig insyn och information från Nobelstiftelsen har banken rätt att sätta ned det nya 
kostnadsbidraget helt eller delvis. Riksbanken bör därför ingå det föreslagna avtalet. 

 




