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Förordning
om ändring i förordningen (1988:552) med
instruktion för Försvarets underrättelsenämnd;

Utkom från trycket
den 11 april 2000

utfärdad den 30 mars 2000.
Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1988:552) med instruktion för Försvarets underrättelsenämnd
dels att 1–3 och 8 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i förordningen skall införas en ny bestämmelse, 10 a §, av följande lydelse.
1 §1 Försvarets underrättelsenämnd har till uppgift att följa underrättelsetjänsten inom Försvarsmakten och de övriga myndigheter som enligt förordningen (2000:131) om försvarsunderrättelseverksamhet bedriver försvarsunderrättelseverksamhet.
2 § Nämnden skall särskilt
1. följa hur lagen (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet och förordningen (2000:131) om försvarsunderrättelseverksamhet tillämpas,
2. granska att försvarsunderrättelseverksamheten bedrivs i enlighet med
den inriktning som är bestämd,
3. ägna uppmärksamhet åt de enheter inom Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt som inhämtar underrättelser med särskilda metoder,
4. granska de medel och metoder för inhämtning av underrättelser som används,
5. granska hur de register som behövs för försvarsunderrättelseverksamheten läggs upp och förs samt
6. granska principer för rekrytering och utbildning av personal.
3 §2 Nämnden skall lämna Försvarsmakten och de övriga myndigheter
som bedriver försvarsunderrättelseverksamhet de synpunkter och de förslag
till åtgärder som föranleds av granskningsverksamheten . Om det behövs,
skall nämnden också lämna förslag om åtgärder till regeringen.
Nämnden skall senast den 1 mars varje år till regeringen lämna en rapport
över föregående års granskningsverksamhet.
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8 §3 Nämnden sammanträder på kallelse av ordföranden. Nämnden skall
sammanträda minst fyra gånger om året. Nämnden skall dessutom sammanträda om någon ledamot eller någon av de myndigheter som bedriver försvarsunderrättelseverksamhet begär det.
10 a § Nämnden skall hålla sig informerad om verksamheten vid Regeringskansliets samordningssekretariat för säkerhetspolitiska underrättelsefrågor när det gäller frågor som rör försvarsunderrättelseverksamhet.
Dennna förordning träder i kraft den 1 juli 2000.
På regeringens vägnar
BJÖRN VON SYDOW
Ingvar Åkesson
(Försvarsdepartementet)
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