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Förordning
om ändring i förordningen (1992:877) med
instruktion för Statskontoret;

Utkom från trycket
den 27 december 1999

utfärdad den 9 december 1999.
Regeringen föreskriver att 2, 3 och 6 §§ förordningen (1992:877) med instruktion för Statskontoret skall ha följande lydelse.
2 § Statskontoret skall också
1. lämna de statliga – och på begäran även de kommunala – myndigheterna råd och upplysningar i de frågor som avses i 15 kap. 9 § sekretesslagen
(1980:100),
2. samordna arbetet med den fredstida informationssäkerheten när det rör
den civila statsförvaltningen under regeringen och dessutom på begäran och
i mån av resurser lämna myndigheterna inom totalförsvaret, riksdagen och
dess myndigheter samt de kommunala myndigheterna råd och upplysningar
i sådana frågor,
3. se till att villkoren för den offentliga förvaltningens inköp och användning av utrustning och tjänster på informationsområdet är så bra som möjligt,
4. svara för en effektiv förvaltning och avveckling av lokaler som staten
hyr i de fall regeringen beslutar att ge myndigheten ansvar för detta samt
svara för avveckling av lokaler i de fall där staten är hyresgäst men någon
myndighet som själv kan svara för avvecklingen inte finns.
3 § Vid tillämpningen av 2 § 1 skall Statskontoret samråda med Datainspektionen i den utsträckning det behövs med hänsyn till inspektionens uppgifter enligt personuppgiftslagen (1998:204) samt med Riksarkivet i den utsträckning det behövs med hänsyn till Riksarkivets uppgifter enligt arkivlagen (1990:782).
Vid tillämpningen av 2 § 2 skall Statskontoret samråda med Överstyrelsen
för civil beredskap, när frågan rör totalförsvaret.
6 §1 Vid Statskontoret finns ett råd med uppgift att ge generaldirektören
det stöd som behövs för att bedriva verksamheten effektivt och i enlighet
med dess syfte. Rådet består av generaldirektören och ytterligare högst åtta
personer som utses av regeringen. Generaldirektören är rådets ordförande.
Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2000.
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Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.
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