Svensk författningssamling

SFS 2010:1816

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

Utkom från trycket
den 17 december 2010

utfärdad den 9 december 2010.
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2, 8, 15 och 18 §§ lagen
(2000:419) med instruktion för riksdagsförvaltningen ska ha följande lydelse.
2 §2 Riksdagsförvaltningen ska om annat inte är särskilt föreskrivet
1. upprätta förslag till anslag på statsbudgeten avseende riksdagen och
riksdagsförvaltningen,
2. meddela föreskrifter för utarbetandet av förslag till anslag på statsbudgeten för riksdagen och dess myndigheter utom Riksbanken samt meddela sådana ekonomiadministrativa föreskrifter i övrigt för riksdagen och
dess myndigheter utom Riksbanken och Riksrevisionen som inte ska meddelas av riksdagsstyrelsen enligt 46 § lagen (2006:999) med ekonomiadministrativa bestämmelser m.m. för riksdagsförvaltningen, Riksdagens
ombudsmän och Riksrevisionen,
3. upprätta en sammanställning för var och en av riksdagens myndigheter,
utom Riksbanken, över de finansiella villkor som gäller för respektive myndighet med anledning av riksdagens beslut om statsbudgeten,
4. handlägga frågor om ekonomiska förmåner enligt lagen (1994:1065)
om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter respektive den upphävda
lagen (1996:304) om arvode m.m. till Sveriges ledamöter av Europaparlamentet,
5. svara för frågor om löner och ersättningar till arbetstagare hos riksdagen och dess myndigheter utom Riksbanken, Riksrevisionen och Riksdagens ombudsmän samt svara för frågor angående pensioner och andra förmåner till dessa arbetstagare och deras efterlevande,
6. ingå centrala kollektivavtal samt i övrigt utöva arbetsgivarens befogenheter enligt dessa när det gäller riksdagen och dess myndigheter samt företräda riksdagen och dess myndigheter som arbetsgivare i arbetstvister rörande kollektivavtal som har slutits av riksdagsförvaltningen samt
7. meddela de föreskrifter som behövs för tillämpningen av centrala kollektivavtal som riksdagsförvaltningen ingått, samt personaladministrativa
föreskrifter i övrigt för riksdagen och dess myndigheter utom Riksrevisionen.
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Riksdagsförvaltningen ska bereda riksdagens myndigheter tillfälle att
framföra sina synpunkter på förhandlingsfrågor som direkt berör respektive
myndighet.
Riksdagsförvaltningen får till envar av riksdagens myndigheter överlämna
handläggningen av en avtalsfråga som är av betydelse för myndigheten.
8 §3 Bestämmelser om internrevision finns i lagen (2006:999) med
ekonomiadministrativa bestämmelser m.m. för riksdagsförvaltningen, Riksdagens ombudsmän och Riksrevisionen.
15 §4 Styrelsen ansvarar inför riksdagen för verksamheten och ska se till
att den bedrivs effektivt och enligt gällande rätt, att den redovisas på ett tillförlitligt och rättvisande sätt samt att riksdagsförvaltningen hushållar väl
med statens medel.
Styrelsen beslutar om
1. framställningar till riksdagen,
2. målen för förvaltningens verksamhet,
3. förvaltningens årsredovisning, och förslag till budget för riksdagen,
4. åtgärder med anledning av Riksrevisionens rapporter över förvaltningens verksamhet och den redovisning som styrelsen ska lämna till riksdagen enligt 39 § lagen (2006:999) med ekonomiadministrativa bestämmelser m.m. för riksdagsförvaltningen, Riksdagens ombudsmän och Riksrevisionen,
5. föreskrifter som enligt denna lag eller andra författningar får meddelas
av riksdagsförvaltningen,
6. riksdagsförvaltningens arbetsordning och verksamhetsplan,
7. 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,
8. anställning av biträdande riksdagsdirektör och chef för kammarkansliet,
chef för utskottskansli, chef för EU-nämndens kansli, chef för administrativa
avdelningen, chef för kommunikationsavdelningen, chef för riksdagens internationella kansli, säkerhetschef och chef för riksdagens utredningstjänst,
9. lön och andra anställningsförmåner för riksdagsdirektören,

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.
18 §5 Det åligger riksdagsdirektören att
1. se till att riksdagsledamöternas, allmänhetens och andras kontakter med
riksdagsförvaltningen underlättas genom en god service och tillgänglighet,
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genom information och genom ett klart och begripligt språk i förvaltningens
skrivelser och beslut,
2. verka för att riksdagsförvaltningen genom samarbete med andra statliga
myndigheter och på annat sätt tar till vara de fördelar som kan vinnas för staten som helhet,
3. fortlöpande följa upp och pröva förvaltningens verksamhet och konsekvenserna av de författningsföreskrifter och särskilda beslut som rör verksamheten samt vidta de åtgärder som behövs,
4. beakta de krav som ställs på verksamheten när det gäller totalförsvaret,
en ekologiskt hållbar utveckling, jämställdheten mellan kvinnor och män
samt etnisk mångfald i arbetslivet.
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Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.
På regeringens vägnar
BEATRICE ASK
Johan Lundmark
(Justitiedepartementet)
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