Svensk författningssamling

SFS 2004:1321

Lag
om ändring i lagen (2000:419) med instruktion för
riksdagsförvaltningen;

Utkom från trycket
den 27 december 2004

utfärdad den 9 december 2004.
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 12 och 15 §§ lagen (2000:419)
med instruktion för riksdagsförvaltningen skall ha följande lydelse.
12 § Riksdagsdirektören är chef för förvaltningen och ansvarar för och leder verksamheten enligt styrelsens direktiv och riktlinjer.
När riksdagsdirektören inte är i tjänst eller är på tjänsteresa skall uppgifterna som chef för riksdagsförvaltningen i första hand skötas av kanslichefen
för kammarkansliet och i andra hand av tjänsteman inom riksdagsförvaltningen som riksdagsdirektören utsett efter samråd med talmannen.
15 §2 Styrelsen skall pröva om förvaltningens verksamhet bedrivs effektivt
och i överensstämmelse med syftet för verksamheten. Styrelsen beslutar om
1. framställningar till riksdagen,
2. målen för förvaltningens verksamhet,
3. förvaltningens årsredovisning, delårsrapport och förslag till budget för
riksdagen,
4. åtgärder med anledning av Riksrevisionens rapporter över förvaltningens verksamhet och den redovisning som styrelsen skall lämna till riksdagen
enligt 7 §,
5. åtgärder med anledning av internrevisionens redovisning samt revisionsplan,
6. föreskrifter som enligt denna lag eller andra författningar får meddelas
av riksdagsförvaltningen,
7. riksdagsförvaltningens arbetsordning,
8. slutande av kollektivavtal med arbetstagarnas huvudorganisationer, avbrytande av annan förhandling än förhandling i tvist om avtal, lockout eller
annan stridsåtgärd samt andra förhandlingsfrågor som är av principiell natur
eller har större ekonomisk betydelse eller är gemensamma för riksdagen och
dess myndigheter,
9. anställning av kanslichef vid kammarkansliet, utskotten samt EUnämnden, administrativ direktör, kanslichef vid kansliet för informationsoch kunskapsförsörjning, kanslichef vid riksdagens internationella kansli,
säkerhetschef och chef för riksdagens utredningstjänst,
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10. frågor som avses i 4 §,
11. frågor som hänskjuts till styrelsen från rådet för ledamotsnära frågor
samt
12. frågor som är av större vikt eller principiell betydelse eller som riksdagsdirektören hänskjuter till styrelsen.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.
På regeringens vägnar
BOSSE RINGHOLM
Henrik Jermsten
(Justitiedepartementet)
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