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Förordning
om ändring i förordningen (1992:247) med
instruktion för utrikesrepresentationen;

Utkom från trycket
den 1 december 1998

utfärdad den 19 november 1998.
Regeringen föreskriver att 6 § samt rubriken närmast före 6 § förordningen (1992:247) med instruktion för utrikesrepresentationen skall ha följande lydelse.
Sverigefrämjande verksamhet
6 § Beskickningar och konsulat skall bidra till att uppfylla de av riksdagen
fastställda målen att öka tillväxten och sysselsättningen i Sverige genom att
främja Sveriges näringsliv och utrikeshandel, skapa intresse för svenska varor och tjänster samt projektexport och i övrigt stödja svenska företag och
det svenska näringslivets företrädare. Bestämmelser om att Sveriges exportråd får planera och leda exportfrämjande verksamhet inom utrikesrepresentationen finns i lagen (1975:490) om beslutanderätt för Sveriges exportråd
beträffande handelssekreterare m.m.
Beskickningar och konsulat skall samarbeta med handelssekreterare eller
med en organisation som stöds av Exportrådet och som har huvudansvar för
det exportfrämjande arbetet i verksamhetslandet.
I länder som saknar handelssekreterare eller en sådan organisation som
avses i andra stycket har beskickningar och konsulat ett huvudansvar för den
exportfrämjande verksamheten. De skall samverka med Utrikesdepartementet och Sveriges exportråd vid utformningen av verksamheten.
Beskickningar och konsulat skall skapa intresse för Sverige som investeringsland genom att bistå Delegationen för utländska investeringar i Sverige
(ISA) samt andra myndigheter och organisationer som har till uppgift att
främja utländska investeringar i Sverige.
Beskickningar och konsulat skall, i verksamhetsländer där detta är lämpligt, även skapa intresse för Sverige som turistland genom att bistå Sveriges
Rese- och Turistråd AB, myndigheter och organisationer som har till uppgift
att främja turism i Sverige.
På begäran av Exportkreditnämnden (EKN) skall beskickningar bistå
nämnden med beslutsunderlag och åtgärder för att bevaka och driva in fordringar.
För exportfrämjande verksamhet tas avgifter ut enligt särskilda föreskrifter.
1

SFS 1998:1380
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999.
På regeringens vägnar
ANNA LINDH
Lars Magnuson
(Utrikesdepartementet)
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