Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2000:1178) med
instruktion för Verket för näringslivsutveckling;

SFS 2005:200
Utkom från trycket
den 26 april 2005

utfärdad den 14 april 2005.
Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2000:1178) med instruktion för Verket för näringslivsutveckling
dels att 15 a § skall ha följande lydelse,
dels att det i förordningen skall införas sex nya paragrafer, 18–23 §§, samt
närmast före 18 § en ny rubrik av följande lydelse.
15 a §1 Generaldirektören och överdirektören anställs genom beslut av regeringen.
Andra anställningar än som anges i 23 § beslutas av myndigheten.

Rådet för miljöteknik, miljödriven affärsutveckling och
miljöteknikexport
18 § Inom verket finns ett råd för miljöteknik, miljödriven affärsutveckling och miljöteknikexport med uppgift att vara ett organ för att samordna
och förstärka de insatser som på statens uppdrag genomförs för att främja
miljödriven teknikutveckling, miljödriven näringslivsutveckling och miljöteknikexport.
Rådet skall stärka svenska företags affärsmöjligheter och konkurrenskraft
på den svenska och internationella marknaden inom området miljöteknik
samt miljöanpassade varor, tillverkningsprocesser och tjänster.
Rådet skall i detta syfte
1. utveckla nätverk samt stärka existerande nätverk mellan marknadens
olika aktörer så att utvecklingen och marknadsföringen av svensk teknik
stärks inom området,
2. identifiera och informera om Sveriges konkurrensfördelar inom området,
3. samla in, analysera och sprida väsentlig information och kunskap inom
området,
4. uppmärksamma regeringen på hinder för samordning av de statligt finansierade insatserna för att främja innovation, produktutveckling, marknadsintroduktion samt export av miljöteknik samt miljöanpassade varor, tillverkningsprocesser och tjänster,
5. bistå Regeringskansliet i dess internationella kontakter på området.
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19 § Rådet består av högst tio ledamöter. Regeringen utser ordföranden
och övriga ledamöter för en bestämd tid.
20 § Rådet är beslutfört när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.
21 § Rådet får överlåta åt generaldirektören att besluta i frågor som inte
har principiell betydelse eller är av större vikt.
22 § Till rådet skall knytas ett kansli. Rådet beslutar om inriktningen på
den verksamhet som kansliet bedriver.
23 § Kansliet leds av en kanslichef. Kanslichefen anställs genom beslut av
styrelsen för Verket för näringslivsutveckling efter samråd med rådet.
Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2005.
På regeringens vägnar
LENA SOMMESTAD
Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)
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