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Svensk författningssamling

 

Förordning
om ändring i förordningen (1994:646) med               
instruktion för Försvarets forskningsanstalt;

 

utfärdad den 25 november 1999.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1994:646) med instruk-
tion för Försvarets forskningsanstalt 

 

dels 

 

att 1 § skall ha följande lydelse,

 

dels

 

 att det i förordningen skall införas fyra nya paragrafer, 1 a, 1 b, 2 b
och 10 §§, av följande lydelse.

 

1 §

 

1

 

Försvarets forskningsanstalt är en central förvaltningsmyndighet med
uppgift att bedriva forskning och utredningsarbete för totalförsvaret samt till
stöd för nedrustning och internationell säkerhet. Myndigheten får även i öv-
rigt bedriva forsknings- och utredningsarbete. Forskningen och utrednings-
arbetet skall bedrivas med beaktande av krav på relevans och vetenskaplig
kvalitet.  

Myndigheten skall inom sitt verksamhetsområde främja jämställdhet mel-
lan kvinnor och män.

 

1 a §

 

Försvarets forskningsanstalt skall verka för att försvarsforskningen
nyttiggörs utanför totalförsvaret.

Myndigheten skall särskilt verka för samverkan mellan militär och civil
forskning samt nationell och internationell forskning.

 

1 b §

 

Försvarets forskningsanstalt skall, inom ramen för gällande riktlinjer
för svensk krigsmaterielexport, stödja svensk försvarsindustri genom export-
främjande verksamhet.

 

2 b §

 

Försvarets forskningsanstalt skall, samtidigt som den lämnar sin års-
redovisning, till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) ge in kopior av
samtliga  internationella överenskommelser av offentligrättslig natur som
Försvarets forskningsanstalt ingått under året. För varje överenskommelse
skall det anges vilket regeringsbeslut som legat till grund för överenskom-
melsen.

 

10 §

 

En anställning som beslutas av Försvarets forskningsanstalt får tids-
begränsas att gälla tills vidare, dock längst sex år, om den som skall anställas
är yrkesofficer i Försvarsmakten. Om den anställde endast har en kortare tid
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till dess han eller hon skall gå i pension eller deltar i ett pågående projekt el-
ler om det i övrigt finns synnerliga skäl får en sådan anställning förlängas
med högst två år.

 

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2000.

På regeringens vägnar

BJÖRN VON SYDOW
Maj Johansson
(Försvarsdepartementet)


