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Förordning
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instruktion för Kammarkollegiet;

Utkom från trycket
den 8 maj 2002

utfärdad den 25 april 2002.
Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1994:634) med instruktion för Kammarkollegiet1
dels att 8 § skall ha följande lydelse,
dels att det i förordningen skall införas tre nya paragrafer, 2 a – 2 c §§, av
följande lydelse.
2 a § Kammarkollegiet beslutar om ersättning enligt
– lagen (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada m.m.,
– förordningen (1986:259) om ersättning till följd av sjukdom eller skada
som ådragits utom riket,
– förordningen (SKOLFS 1991:47) om ersättning vid personskada till
elev i viss gymnasieskolutbildning, och
– förordningen (1998:1785) om ersättning vid skada till deltagare i vissa
arbetsmarknadspolitiska program m.m.
Kammarkollegiet får av allmänna medel bevilja den som kan lämna upplysningar i ett sådant ärende hos kollegiet skälig ersättning för inställelsekostnader.
2 b § Om ett ersättningsbeslut enligt 2 a § avser en arbetstagare hos en
myndighet, skall den myndigheten underrättas om beslutet.
Om Försvarsmakten har avgett yttrande i ett ärende enligt 2 a §, skall Försvarsmakten underrättas om beslutet.
Beträffande arbetstagare hos riksdagen eller dess myndigheter lämnas underrättelser enligt första stycket till riksdagsförvaltningen.
2 c § När utbetald personskadeersättning kan krävas åter från någon annan, gäller förordningen (1993:1138) om hantering av statliga fordringar i
fråga om Kammarkollegiets hantering av återkravet.
8 § Kammarkollegiets verksamhet enligt 2 a §, 4 § 3 och 4 samt 5 och 7 §§
skall finansieras genom avgifter. Det gäller även ärenden som lämnas över
enligt 9 § första stycket förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten.
Avgiftens storlek bestäms av kollegiet.
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Förordningen omtryckt 1999:1072.
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För kapitalförvaltningen får avgiften bestämmas till högst 0,5 procent årligen, beräknat efter marknadsvärdet på tillgångarna.
Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2002.
På regeringens vägnar
BRITTA LEJON
Håkan Färm
(Justitiedepartementet)
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