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Anmälan av sidouppdrag  

Förslag till fullmäktiges beslut 

Fullmäktige beslutar att Henry Ohlssons anmälda uppdrag att delta i en referensgrupp med 
anledning av en ESO-utredning är förenligt med hans uppdrag som ledamot av direktionen i 
Riksbanken. 

1 Bakgrund 

1.1 Henry Ohlssons anmälda sidouppdrag 

Henry Ohlsson har fått frågan från Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi (ESO) om 
att medverka i en referensgrupp till en ESO-studie som har som syfte att ta fram ett övergri-
pande förslag till en svensk skattereform.  

1.2 Lagstiftning och riksbankspraxis 

Enligt riksbankslagen ska en ledamot av direktionen genast anmäla till fullmäktige om leda-
moten tar vissa anställningar eller uppdrag vid sidan av anställningen som ledamot i direkt-
ionen i Riksbanken (sidouppdrag). Det finns ett allmänt hållet förbud för ledamöter att ”in-
neha annan anställning eller annat uppdrag som gör dem olämpliga att vara direktionsleda-
mot”.  

Av förarbetena till riksbankslagen framgår att de stränga jävsreglerna innebär att möjlig-
heten för direktionsledamöterna är mycket begränsade. Enligt dessa bör ledamöter i direkt-
ionen kunna inneha uppdrag som så att säga följer av anställningen i direktionen, till exem-
pel 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 ledamo-
ten 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 direktionsledamöter-
nas sidouppdrag. Enligt principerna bör sidouppdrag vara relaterade till forskning, utbild-
ning, idrottsliga, konstnärliga eller kulturella frågor och vara av ideell art. Vad gäller utövan-
det av vetenskapligt eller akademiskt arbete ska klart anges att det utförs i personlig kapa-
citet. Beträffande utredningsuppdrag bör de kunna vara möjliga för direktionsledamöterna 
som expert eller sakkunnig. För att betona vikten av att ett utredningsuppdrag dock endast 
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får tas om särskilda omständigheter föreligger bör denna princip endast gälla om förfrågan 
kommer direkt till fullmäktige från ansvarigt statsråd. Vidare bör sidouppdrag med rent kom-
mersiellt eller företagsledande innehåll inte få förekomma. Sidouppdrag som innebär ka-
pitalförvaltning ska också undvikas. Om någon ersättning utgår för uppdraget ska den avräk-
nas mot lönen i Riksbanken. 

1.3 Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi (ESO)  

Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi (ESO) syftar till att ge underlag för samhällse-
konomiska och finanspolitiska beslut. Enligt sin webbplats genomför ESO aktuella studier ge-
nom att identifiera viktiga frågor i samhällsdebatten och hålla ett öga på samhällsutveckl-
ingen. Studierna är politiskt oberoende och deras kvalitet säkerställs genom väl underbyggd 
forskning samt en rigorös granskning. ESO utgör därmed även en plattform för möten mellan 
politik och forskning. 

ESO är en självständig kommitté under Finansdepartementet. Arbetet leds av ordförande 
Hans Lindblad, riksgäldsdirektör. I övrigt består ESO av ledamöter med kunskaper från olika 
samhällsvetenskapliga discipliner och offentlig förvaltning. Till styrelsen är också tre experter 
knutna. De deltar i styrelsens möten men inte i dess beslut. 

1.4 Närmare om uppdraget 

Det tilltänkta uppdraget innebär enligt ESO:s kanslichef att Henry Ohlsson vid tre till fyra re-
ferensgruppsmöten ska medverka konstruktivt till utredningsrapporten. I samband med sista 
referensgruppsmötet, och därmed också behandlingen av det näst sista rapportutkastet, för-
väntas Henry Ohlsson avge ett kortfattat "referentutlåtande" (fyra relativt allmänna frågor 
om utkastets kvalitet). Detta utlåtande delges författaren, och ledamöterna i ESO:s styrelse, 
inför styrelsens behandling av rapportens slutversion. 

2 Överväganden 

Som nämnts inledningsvis har lagstiftaren och fullmäktige intagit en restriktiv hållning när 
det gäller att tillåta sidouppdrag. Inte desto mindre har fullmäktige godtagit forskningsrela-
terade uppdrag. Något principiellt hinder för en direktionsledamot att vara sakkunnig eller 
expert i en statlig utredning tycks inte finnas. Den nu aktuella förfrågningen avser ett delta-
gande i en referensgrupp med inriktning på kvalitetskontroll av en politiskt oberoende studie 
där Henry Ohlssons erfarenheter som forskare kan antas vara särskilt relevanta. Risken för 
att Henry Ohlsson skulle hamna i en jävssituation på grund av ett deltagande i referensgrup-
pen bedöms som små. Sidouppdraget bör därför anses förenligt med uppdraget som direkt-
ionsledamot. 

I enlighet med de principer fullmäktige fastställde den 8 februari 2008 ska uppdraget utföras 
i personlig kapacitet och inte såsom företrädare för Riksbanken. Henry Ohlsson förutsätts 
inte ta emot någon ersättning för uppdraget. 
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