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Resumé
Andreas Norlén valdes till riksdagens talman den 24
september 2018. Innan dess hade han varit riksdagsledamot
för Moderaterna, Östergötlands län, sedan 2006. I riksdagen
har Andreas Norlén varit ordförande för konstitutionsutskottet,
ledamot i konstitutionsutskottet och civilutskottet, ledamot i
krigsdelegationen samt ersättare i justitieutskottet, civilutskottet
och Utrikesnämnden.
Han har varit ledamot i statliga utredningar om
mediegrundlagsfrågor, Riksrevisionen, riksdagens EU-arbete,
integritetsfrågor och den statliga budgetprocessen. Han har
också varit ersättare i Domarnämnden, vars främsta uppgift
är att lämna förslag till regeringen i ärenden om utnämning av
ordinarie domare i Sveriges alla domstolar.
Under sina år som ordförande i riksdagens konstitutionsutskott
arbetade Andreas Norlén i presidiet och över partigränserna för
att förankra slutsatserna i utskottets granskning av statsrådens
tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning så brett
som möjligt. Under den här perioden var konstitutionsutskottet
i princip enigt i sina årliga granskningar, något som under
lång tid dessförinnan varit ovanligt. Andreas Norlén ansåg
att det är angeläget att den praxis som utskottet skapar för hur
regeringsarbetet ska bedrivas har brett stöd i riksdagen och
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därmed inte ändras om majoritetsförhållandena i riksdagen
förändras. Han arbetade också för att nå ett brett sakpolitiskt
samförstånd bland annat i frågor som rör grundlagarna och det
förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism.
Andreas Norlén disputerade 2004 vid Linköpings universitet
med avhandlingen Oskälighet och 36 § avtalslagen och är juris
doktor. Under sin tid vid universitetet var han främst verksam
som doktorand, vilket innebar att han forskade och undervisade
om affärsjuridik, men han var en tid även programansvarig
för universitetets båda affärsjuridiska program. Han hade
dessförinnan avlagt affärsjuridisk magisterexamen vid
Linköpings universitet och juris kandidatexamen vid Stockholms
universitet. Andreas Norlén har även medverkat i Vänbok till
Fredrik Wersäll med uppsatsen Domstolarnas oberoende samt
vissa näraliggande frågor om makt, juridik och politik, med
uppsatsen Att hantera omständigheter i Vänbok till Ingrid
Arnesdotter samt i Vänbok till Hans Stenberg med uppsatsen
IT-rättsliga avtal.
Andreas Norlén har också under många år varit verksam i
familjeföretaget Kurirengruppen i Sverige AB, som ger ut
tidningar. För närvarande är han ersättare i styrelsen för
moderbolaget och dess dotterbolag.
Andreas Norlén är född 1973. Han bor i Norrköping, är gift och
har ett barn.
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