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    A V T A L 

 

Sveriges riksbank, (org. nr. 202100-2684), nedan ”Riksbanken”, å ena sidan, och Nobelstiftel-

sen (org. nr. 802002-4462), å andra sidan, har denna dag träffat detta Avtal. 

1.  BAKGRUND 
 

 Riksbankens pris för ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne, ”Ekonomipri-

set”, inrättades 1968 i samband med att Riksbanken fyllde 300 år. Av Riksbankens 

donationsbrev den 6 juni 1968 framgår att Riksbanken förutom själva prisbeloppet 

för all framtid ska ställa till Nobelstiftelsens förfogande ett belopp motsvarande 65 

procent av prissumman att enligt stiftelsens bestämmande användas för bestridande 

av stiftelsens kostnader för förvaltningen, och prisutdelningen, nedan ”Kostnadsbi-

draget”. I detta ingår idag det prisutdelningsarbete som bedrivs av Kungl. Veten-

skapsakademien och Nobelveckan. Ersättningsmodellen innebär att Kostnadsbidra-

get ändras när prissumman justeras. 

 Nobelstiftelsen har vänt sig till Riksbanken med en framställning avseende Ekonomi-

priset finansiering och konstaterat att de medel som årligen avsätts av Riksbanken för 

Ekonomipriset inte fullt ut täcker prisets kostnader. Nuvarande bidrag från Riksban-

ken räcker enligt stiftelsen inte heller till för att täcka kostnaderna för arbetet i Kungl. 

Vetenskapsakademien.  

 Sveriges riksdag har den 25 april 2018 godkänt att Riksbanken träffar avtal med No-

belstiftelsen innebärande att Riksbanken årligen ska utge ett tilläggbidrag som tillsam-

mans med den ersättning som Nobelstiftelsen idag erhåller för att täcka de administ-

rativa kostnaderna som är förenade med Ekonomipriset totalt uppgår till ett belopp 

som motsvarar en sjättedel av Nobelstiftelsens kostnader eller det lägre belopp Riks-

banken finner lämpligt. Avtalet ska enligt riksdagens beslut ge Riksbanken betryg-

gande möjligheter till insyn och kontroll av användningen av Riksbankens ersättning. 

 Parterna har mot bakgrund av ovanstående träffat detta avtal. 

2. TILLÄGGSBIDRAG 

 Riksbanken åtar sig att till Nobelstiftelsen årligen – med början 2018 – utge ett till-

äggsbidrag, nedan ”Tilläggsbidraget” som ska beräknas enligt följande. Tilläggsbidra-

get ska för visst år då Ekonomipriset delas ut utgöra skillnaden mellan å ena sidan en 

sjättedel av Nobelstiftelsens totala kostnader närmast föregående år för central admi-

nistration (inkluderande kostnader för löner, arvoden, pensioner, sociala avgifter, 

kontorsadministration, resor samt lokal- och fastighetskostnader i Stockholm och 
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Oslo) , prisbedömningsarbete och Nobelveckan, nedan de ”Totala Kostnaderna”, 

och å andra sidan Kostnadsbidraget för samma år. 

 För undvikande av tvivel ingår i de Totala Kostnaderna enbart kostnader som bör 

belasta Ekonomipriset. Andra kostnader, till exempel sådana som är hänförliga till 

kapitalförvaltningen eller till symposier som inte har direkt samband med prisarbetet, 

ingår inte i de Totala Kostnaderna. 

 Riksbanken får besluta att nedsätta Tilläggsbidraget helt eller delvis om Riksbanken 

så finner lämpligt. Detta kan ske till exempel om Riksbanken bedömer att Nobelstiftel-

sens kostnader – inkluderande både Nobelstiftelsens egna och de prisutdelande in-

stitutionernas kostnader – enligt Riksbankens mening är alltför höga, om Riksbanken 

inte enligt bankens bedömning erhållit en tillfredsställande redovisning eller tilläggs-

upplysningar enligt punkt 3 nedan, eller om Riksbanken inte kunnat bedriva särskild 

revision enligt samma punkt.  

3. REDOVISNING OCH INSYN 

 Nobelstiftelsen ska till Riksbanken varje år Ekonomipriset utdelas avlämna en skrift-

lig redovisning av de Totala Kostnaderna för det närmast föregående kalenderåret.  

Denna redovisning ska vara särskilt reviderad av Nobelstiftelsens revisorskollegium 

och enligt god revisionssed av auktoriserad revisor. 

 Riksbanken får efter erhållen redovisning begära de tilläggsupplysningar och de särre-

dovisningar som Riksbanken bedömer erforderliga för att (i) bedöma skäligheten av 

de Totala Kostnaderna och (ii) kunna utöva erforderlig tillsyn över användningen av 

Kostnadsbidrag och Tilläggsbidrag. Riksbanken äger också föranstalta om särskild 

revision hos Nobelstiftelsen av de Totala Kostnaderna och ska därvid beredas till-

gång till bokföring och andra redovisningshandlingar.  

 Den vetenskapliga bedömningen av kandidater för Ekonomipriset innefattas inte i 

Riksbankens insyn. Uppgifter som avser priskommitténs förhandlingar, utlåtanden 

och förslag i fråga om prisutdelning omfattas sålunda inte av Riksbankens rätt till in-

syn enligt detta avtal. 

4. BETALNING 

Tilläggsbidraget för visst år utbetalas med det belopp som Riksbanken fastställt till 

det bankkonto som Nobelstiftelsen angett i samband med redovisningen eller på an-

nat sätt. 

5. ÄNDRINGAR 

Ändringar av och tillägg till detta Avtal ska för att vara bindande avfattas skriftligen 

och undertecknas av parterna. 
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6. AVTALSTID 

Avtalet träder i kraft vid undertecknande och gäller så länge Ekonomipriset delas ut 

enligt villkoren i donationsbrevet den 6 juni 1968 eller till dess riksdagen beslutar an-

norlunda. 

7. TVIST OCH TOLKNING 

Tvist med anledning av detta Avtal ska i första hand lösas av parterna efter förhand-

ling. Har tvisten inte lösts inom 120 dagar från det att förhandling påkallades kan 

tvisten hänskjutas till Stockholms tingsrätt som första instans. 

 

 

 

Detta Avtal har upprättats i två (2) likalydande exemplar, varav parterna har tagit var sitt. 

 

Stockholm den              Stockholm den                                        

 

SVERIGES RIKSBANK    NOBELSTIFTELSEN 

 

 

____________________    _____________________ 

      

        




