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Förordning
om ändring i förordningen (1996:1515) med
instruktion för Regeringskansliet;

Utkom från trycket
den 8 februari 2000

utfärdad den 27 januari 2000.
Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet1
dels att 34, 35 och 38 §§ samt avsnitt 7.3 i bilagan till förordningen skall
ha följande lydelse,
dels att det i förordningen skall införas en ny paragraf, 11 a §, samt närmast före 11 a § en ny rubrik av följande lydelse.
Samordningssekretariatet för säkerhetspolitiska underrättelsefrågor
11 a § I Försvarsdepartementet finns Regeringskansliets samordningssekretariat för säkerhetspolitiska underrättelsefrågor.
34 §2 Regeringen beslutar om anställning i Regeringskansliet av statssekreterare, kabinettssekreterare, förvaltningschef, expeditionschef, rättschef,
budgetchef, finansråd, utrikesråd, inspektör, protokollchef, presschef, ambassadör, generaldirektör, departementsråd samt chef för revisionskontoret
och chef för samordningssekretariatet för säkerhetspolitiska underrättelsefrågor. Detta gäller också anställning som generalkonsul, minister, ambassadråd och konsul, om det i anställningen ingår att vara chef för en utlandsmyndighet.
Övriga anställningar beslutas av Regeringskansliet.
35 §3 I de fall där regeringen fattar beslut om anställning fastställer regeringen lönen. Lönen för inspektör, protokollchef, presschef, ambassadör, departementsråd samt chef för revisionskontoret och chef för samordningssekretariatet för säkerhetspolitiska underrättelsefrågor fastställs dock av Regeringskansliet. Detta gäller också för en sådan generalkonsul, minister och
konsul och ett sådant ambassadråd som avses i 34 §.
I övriga fall fastställer Regeringskansliet lönen.
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38 §4 Den som är förvaltningschef, expeditionschef, rättschef, budgetchef,
finansråd, utrikesråd, inspektör, protokollchef, presschef, ambassadör, departementsråd, chef för revisionskontoret eller chef för samordningssekretariatet för säkerhetspolitiska underrättelsefrågor anställs tills vidare. Anställningen får dock begränsas till att gälla till en viss tidpunkt. Detta gäller
också den som är generalkonsul, minister, ambassadråd eller konsul, om det
i anställningen ingår att vara chef för en utlandsmyndighet.
Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2000.
På regeringens vägnar
LAILA FREIVALDS
Per Virdesten
(Statsrådsberedningen)
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7 Utbildningsdepartementet
7.3 Myndigheter m.fl.
Statens skolverk,
Statens institut för handikappfrågor i skolan,
Skolväsendets överklagandenämnd,
det offentliga skolväsendet,
Tomtebodaskolans resurscentrum,
Nämnden för Rh-anpassad utbildning,
fristående skolor,
Statens skolor för vuxna,
Svenska EU-programkontoret för utbildning och kompetensutveckling,
Folkbildningsrådet,
Högskoleverket,
Verket för högskoleservice,
Överklagandenämnden för högskolan,
Högskolans avskiljandenämnd,
statliga universitet och högskolor,
organ för kommunal högskoleutbildning,
Kungl. biblioteket,
Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet,
Arkivet för ljud och bild,
Forskningsrådsnämnden,
Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet,
Medicinska forskningsrådet,
Naturvetenskapliga forskningsrådet,
Teknikvetenskapliga forskningsrådet,
Polarforskningssekretariatet,
Institutet för rymdfysik,
Rådet för forsknings- och utvecklingssamarbete mellan Sverige och EU,
Stiftelsen Institutet för framtidsstudier,
Vetenskapsakademien,
Nobelstiftelsen,
Centrala studiestödsnämnden,
Svenska unescorådet,
utbildningsanstalter med enskild huvudman som inte hör till något annat
departement,
akademier samt vittra och lärda samfund som inte hör till något annat departement,
stiftelser för ändamål som departementet eller myndighet som hör till departementet skall tillgodose.
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