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Framställning till riksdagen om ökad kostnadstäckning till
Ekonomipriset
Förslag till beslut
Fullmäktige beslutar att tillsammans med direktionen lämna en gemensam framställning
till riksdagen om ökad kostnadstäckning till Ekonomipriset enligt bifogad bilaga.

Bakgrund
Direktionen beslutade vid sitt sammanträde den 26 januari 2018 att bordlägga ett
förslag om att tillsammans med fullmäktige lämna en gemensam framställning till
riksdagen. I framställningen föreslås att riksdagen godkänner att Riksbanken träffar ett
avtal med Nobelstiftelsen att Riksbanken årligen får utge ett tilläggsbelopp för att täcka
de administrativa kostnaderna som Ekonomipriset medför. Det totala beloppet ska
uppgå till ett belopp som motsvarar en sjättedel av stiftelsens kostnader eller det lägre
belopp Riksbanken finner lämpligt. Tilläggsbeloppet ska utgöra skillnaden mellan detta
belopp och den ersättning som stiftelsen idag erhåller om 65 procent av prisbeloppet för
att täcka de administrativa kostnaderna. Avtalet ska ge Riksbanken betryggande insyn
och kontroll av användningen av Riksbankens kostnadsersättning. Riksbanken kommer
årligen informera finansutskottet om Riksbankens insyns- och kontrollarbete.
Av framställningen framgår att Riksbanken delar Nobelstiftelsens bedömning att
Riksbankens bidrag bör täcka Ekonomiprisets andel av stiftelsens samlade administrativa
kostnader för prisbedömningsarbetet, central administration och Nobelveckan och
Nobeldagarna. En ytterligare finansiering av Ekonomipriset ligger dock vid sidan av
sådan verksamhet som vare sig Riksbankens fullmäktige eller Riksbankens direktion kan
besluta om. Det finns därför skäl att fullmäktige och direktionen lämnar en gemensam
framställning till riksdagen för att få ett godkännande att träffa ett avtal med
Nobelstiftelsen om ökad kostnadstäckning till Ekonomipriset.
Direktionen avser att fatta slutligt beslut om framställningen till riksdagen efter det att
fullmäktige fattat sitt beslut i frågan.
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