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Till statsrådet Alf Svensson

Regeringen bemyndigade den 29 april 1992 statsrådet Alf Svensson att
tillkalla särskild utredare med uppdragen över styrnings-att ochse
samarbetsformer i det biståndetsvenska och besluta sakkunniga,att om
sekreterare och biträde åt utredaren.annat

Till utredningsman utsågs den maj5 1992 ambassadör Göran Engblom
tilloch sekreterare kanslirådet Anders Johnson. Fil. kand. Elisabeth Carls-
har sedan den juni biträtt1 utredningen i dessson arbete och bl.a. utarbetat

underlagen för kapitel 2 och Byråassistent Lena Möller har foransvarat
utskrifter och andra administrativa uppgifter.

I utredningens referensgrupp har sakkunniga deltagit programchefsom
Rolf Carlman, SAREC till följd Carlmans utlandsförflyttning höstenav
1992 denne i detersattes skedet utredningen programchefsenare av av
Johan Holmberg, avdelningschef Jan Engström, SwedeCorp, avdelnings-
chef Marika Fahlén, BITS, ekon. dr. Kim Forss, f.d. riksgäldsdirektören
Lars Kalderén, kanslirådet Börje Mattsson, utrikesdepartementets avdel-
ning för internationellt utvecklingssamarbete, ambassadör Göte Magnus-

avdelningschef Carin Norberg,samt SIDA.son
Till i utredningen kalladesexpert ambassadör Per Taxell, bl.a.som

för underlaget till kapitelsvarat
Till utredningen har också knutits tvâ for riksdagen Karlrepresentanter

Göran Biörsmark fp och Nils T. Svensson s. Dessa hållits fortlö-har
informeradepande utredningens arbete.om

inleddesArbetet i maj 1992. Utredningen har sammanträtt ll gånger
med referensgruppen. På utredningens uppdrag har konsultstudieen ge-
nomförts Kim Forss rörande styrnings- och samarbetsformerav i bistån-
det. Forss har utarbetat underlaget för kapitlen 3 och bilagaen om
styrning och samordning teoretiska utgångspunkter ide bilagasamt-
redovisade fallstudiema rörande Bolivia och Zimbabwe bilaga 2-4.
Vidare har på utredningens uppdrag f.d. riksgäldsdirektören Lars Kalderén
genomfört konsultstudie rörande det infrastrukturbiståndet.svenskaen I
sitt arbete har Kalderén biträtts civ. ek. Sara Johansson. Kalderén harav
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imaterialetredovisadebilagaidetkapitel 5förunderlaget samtutarbetat
ämnet.

Namibia ochbesöktsekreterarenmedtillsammansUndertecknad har
ochKöpenhamnfáltorganisationenkringdiskussioner samtförZimbabwe

iNoradochutrikesdepartementrespektivediskussioner medförOslo
utredningen.förintressefrågor av

svenskaberördamedskettsamrådhargångutredningens myn-Under
företagsvenskabiståndsfrågor ochförfolkrörelserâdetmeddigheter samt

banker.och
iambassadertillriktaddengenomförts två enkäter;Vidare har ena

vissatillandraSverige och denfrånbiståndländer stortmottarsom
industriländerna.iambassader

Styrnings- ochbetänkandesittöverlämnahärmedfårUtredningen
iframläggsförslagochsynpunkterbiståndet. Deisamarbetsformer som

avgivitsyttrande harSärskiltutredningsmannens avbetänkandet är egna.
SIDA.Carin Norberg,sakkunniga

slutfört.härmedärUtredningsuppdraget

januari 199329denStockholm

EngblomGöran
JohnsonAnders
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Förkortningar

AFREPREN African Energy Policy Research Network

BITS Beredningen för internationellt tekniskt-ekonomiskt
samarbete, bildat 1975, myndighet från 1979

BNI Bruttonationalinkomst. Det samlade värdet av pro-
duktionen tjänsteroch i land under år,ett ettav varor
korrigerat for överföringen faktorinkomster till ochav. från utlandet t räntebetalningar på utlandslån, gäst-ex
arbetarremisser etc

BNP Bruttonationalprodukt. Det samlade värdet av pro-
duktionen och tjänster i land under år,ett ettav varor

korrigeringden förgäller BNIutan som
DAC Development Assistance Committee. OECDs kom-

mitté för bistândsfrågor

DANIDA Den danska biståndsorganisationen inrymd iärsom
det danska Utrikesdepartementet

EBRD forEuropan Bank Reconstruction and Development.
Europeiska förbanken återuppbyggnad och utveckling

EES European Economic Space. Avtalet europeiskt eko-om
nomiskt samarbete

EG De europeiska gemenskaperna

EKN Exportkreditnämnden

ESK Konferensen säkerhet ioch samarbete Europaom
ESMAP Energy Sector Management Assistance Programme.

Världsbankens och UNDPs for institutionellprogram
uppbyggnad inom energisektorn

FAF Fördjupad anslagsframställning. fråninlämnas myn-
digheterna till regeringen tredje årvart
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frånanslagsframställning. InlämnasFörenkladFEF myn-
inlämnasinteregeringen år FAFtill dedigheterna en

bistándsorganisationenfinskaDenFINNIDA

NationernaFörentaFN

Tariffs Trade. AllmännaandGeneralGATT Agreement on
handelsavtalettull- och

Association. Internatio-International DevelopmentIDA
till Världsbankenutvecklingsfonden, knutennella

InteramerikanskaBank.American DevelopmentInterIDB
utvecklingsbanken

Internationella fi-Corporation.FinanceInternationalIFC
till Världsbanken mednansieringsbolaget, knutet upp-

investeringarprivatafrämjafinansiera ochgift att

Internationella Valuta-Fund.International MonetaryIMF
Washingtonfonden,

from Develo-Office for ProductsPromotionImportIMPOD
för u-landsprodukter.Countries. Importkontoretping

upphörde 1991Bildades 1975,

länderMinst utveckladeMUL

BiddingCompetitiveNordicNCB

utvecklingsfon-NordiskaFund.Nordic DevelopmentNDF
den

organisa-EnskildaOrganizations.GovernmentalNonNGO
tioner

investeringsban-NordiskaNordic Bank.InvestmentNIB
ken

biståndsorganisationennorskaNORAD Den

brit-Administration. DenDevelopmentThe OverseasODA
biståndsorganisationentiska

Co-operation Develop-Economic andOrganization forOECD
ekonomisktorganisation förI-ländernasment. samar-

i Parisutveckling med säteochbete

RiksrevisionsverketRRV

Confe-CoordinationAfrican DevelopmentSouthernSADCC
rence

Cooperation. Styrelsenfor ResearchSwedish AgencySAREC
u-landsforskningfor

Corporation. Svensk Ex-Credit ABSwedish ExportSEK
portkredit
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SIDA Swedish International Development Authority. Styrel-
för internationell utveckling, bildad 1965sen

SDR Special Drawing Rights. Särskilda dragningsrätter

SPA Special Programme for Africa. Världsbankens Sär-
skilda för Afrika. Omfattar utlåning, betal-program
ningsbalansinriktat bistånd och skuldlättnader

SWEDFUND Swedish Fund for Industrial Co-operation with Deve-
loping Countries. Fonden för industriellt samarbete
med u-länder. Bildades 1978, upphörde 1991

Swedfund In- Helägt statligt aktiebolag, bildat 1991. Administreras
ternational AB SwedeCorpav
SwedeCorp Styrelsen för internationellt näringslivsbistånd, bildad

1991

U-avdelningen Utrikesdepartementets avdelning för internationellt ut-
vecklingssamarbete, bildad 1970

UNCTAD United Nations Conference Trade and Develop-on
konferensFNs för handel ochment. utveckling med

isäte Geneve

UNCED United Nations Conference Enviroment and Deve-on
lopment. FNs konferens miljö och utvecklingom

UNDP United Nations Development Programme. FNs ut-
vecklingsprogram. Huvudkontor i New York

WHO World Health Organization. Världshälsoorganisatio-
Genevenen,

ÖSEK Utrikesdepartementets östeuropasekretariat
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Sammanfattning

kommittédirektiven bilaga preciseras utredningsuppdraget. SyftetI l
med utredningen bilaterala biståndets organisation,det medär överatt se
tonvikt styrnings- samordningsfrågor.på och Kommittédirektiven anger

utredningen särskilt skall biståndets fältadministra-uppmärksammaatt
tion och bistånd infrastrukturområdet. förpå En utgångspunkt utred-
ningen säkra förutsättningarna för långsiktigt effektivt biståndochär att ett
med fortsatt fattigastetyngdpunkt på de länderna.

Utredningen möjligheter riksdagensbelyser säkerställa insyn ochatt
inflytande preciserar regeringens vid utformandetroll riktlinjer församt av
biståndet. När samarbetet enskilda länderdet gäller med undersöker
utredningen möjligheterna samlad bild biståndet.det svenskaatt enge av
Därvid jämförtbehandlas särskilt former förlandramsstödet med andra
långsiktigt riktasbistånd. Särskild målstyrninguppmärksamhet ochmot
resultatredovisning.

Några begränsningar i utredningsuppdraget förtjänar särskilt näm-att
Utredningen frånsett infrastrukturhar, ämnesområde haftettnas. - -

mandat behandla biståndets innehåll. Vidare har utredningen haftatt att
frånutgå i biståndets organisation fastställtsden grundstruktur som av

riksdagen och har haft diskutera förändringar imandat detta hänse-att
ende. Utredningen omvärldsförändringar ställer krav påattmenar, an-
passning biståndsorganisationen därför sannoliktoch det äratt attav
strukturen förekan komma behöva förändras 90-talets slut.att

Utredningen fokuserat samarbetsformerhar på styrnings i bila-och det
biståndet icke förterala och har sig i direktiven diskussionha stödansett en

kring den eventuella relevansen hithörande frågor i anslutning till detav
multilaterala biståndet. Utredningen funnit ihar det angeläget störstaatt

Östeuropa.biståndssamarbetetkorthet beröra Vissamed Central- och
frågeställningar styrnings- samarbetsformer irörande och samarbetet med
u-länderna för biståndssamarbetetäger också relevans med Central- och
Östeuropa.

bilaterala biståndet framDet har vuxit fyrtio Bistån-under år.närmare
relativtdet har under den korta tid funnits förändratsdet avseende volym,
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inriktning på länder, Biståndetstöd och arbetssätt. ikommer äventyp av
fortsättningen i miljö.verka komplex naturligt biståndetsDet äratt atten
organisation föränderlig flexibeltär och skilda behov.motsvarar

Utredningen faltspänner över och den behandlar begreppett stort som
griper in i Styrningvarandra. behandlas utifrån riksdagensbåde ocht.ex.
regeringens perspektiv, i Förhållandeoch till vad det Därförär styrs.som
har utredningen inom respektive nivåer.område arbetat på förstaDentre
nivån förkan kallas beskrivande syftaroch den till i objektivaatt termer ge

bild biståndssamarbetedet bedrivs och precisera de begreppatten av som
inomanvänds det. Denna beskrivning förutsättningen försedanutgörsom

nivån definieraden andra arbetet, nämligen och analysera problemattav -
i Föreliggerden mån det några för övrigtsådana eller undersökaatt om-
verksamheten kan bedrivas effektivare. Beskrivning och analys ligger se-
dan till för utformagrund arbetet med förslag, vilket tredjeutgör denatt
nivån utredningens syfte. Utredningen vill intebetona det själv-ärattav

beskrivningklart fram till förslag. vissaoch analys leder Inom delom-att
finnsråden det ingen anledning vidta förändringar eller också äratt ett-

förändringsarbete igång.redan
Vilka då de grundläggande problemen inom utredningensär mandat

finns detaljer finslipasDet oklarheter och kan inom verksamheten,som
vilket utredningen till respektiveåterkommer under sakområde. Nedan
följer till styrningnågra gmndproblem relaterade och samordning
l Biståndets organisation arbetsformer framoch har vuxit ad hoc, som

lösningar fyrtiounder års verksamhet. Biståndssam-närmarespontana
självorganiserandearbetet kan betecknas flexi-Det ärett system.som

förändringensbelt, under gång har gamla instru-strukturer ochmen
lämnats kvar i organi-även sedan deras ställe. Detträtt görment nya

sationen i sin helhet svåröverskådlig till styrningoch det leder ochatt
samordning inte alltid sker i variablerna. finnsde relevanta Detmest

behov prioritera vilka variabler förskall användasett attav som
styrning samordningoch och därmed förenklaatt systemen.
Styrning samordning2 och sker fleramånga kanaler och pågenom
nivåer; riksdagsbeslut, budgetprocessen,t.ex. genom genom genom
arbetet i respektive organisations särskildastyrelse och genom rege-
ringsbeslut. för styrning fastställda i regeringsformen,Grunderna är

i konkreta situationerden verksamheten uppstår där denmen norma-
tiva förebilden tillämpas skilda Utredningenkan på sätt. attmenar

styrformer i sig bidrar till enskildamängden skapa oklarheterattav om
styrsignalers effekter.dignitet och Genom för styrningredogöra ochatt
samordning samlat och i sin helhet, utveckla modellersamt attgenom
för styrning samordning praktisk nivå, bidrarhur och sker på utred-
ningen till översikt.skapaatt

3 Utredningen tredjepekar på problemområde balansen mellanett
centraliserade decentraliseradeoch beslut. Biståndets miljö känneteck-

turbulens och osäkerhet. omständigheterUnder sådana centra-nas av
liseras ofta i syfte överblick,beslut skapa säkerhet och samti-att men
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digt förutsättningarna för fatta beslut centralt. Utred-små braär att
strategiskningen viktig uppgift definiera besluthar sett att avsom en

minskaverkligen behöver fattas niyâ,karaktär på central attsom
fattade decentralisera behö-mängden centralt beslut totalt ochsett att

fatta operationella i utsträckning möj-righeten beslut såatt stor som
ligt.

Erfarenheter Ktau det framtidaau
biståndsamarbete biståndet
beskrivning och analys diskussion om prognos

utgångspunkterKapitel
biståndetBet bilateralaKapital 2.

Kapitel samordningSimning och
Kapital Samarbete4. enoklloo landarmed

IntraotrukturblsllnuotKapital S.
antånomKapitel 6. ialtorganicaiion
RiksdagensKapital 1. lnllgtandoinsyn och
littlnduamarbotaKapital D.

Östeuropaochmaa central-

l lövervägandeKapital t. lförslaguch

följer beskrivningförslag utredningen den och analysDe lämnar avur
i biståndetbiståndssamarbetet redovisas Men ocksåstårrapporten.som

förslag inteinför förändringar i och del härörframtiden så mycketen ur
empiriskt brister i dagens analys de kravkonstaterade system som ur en av

visas utredningens förslag framframtiden figuren hurställer. I växerovan
kapitelihop några tonvikten lagdoch hur de hänger med varandra. I är på

framtidsanalysen, i erfarenheter situation.Tillsam-andra på och dagens
organisation framtiden.pekar de och iarbetssättmotmans

Utredningen organisationsteoretiskbygger både på ka-resonemang av
iempiriska fältstudier. teori empiri redovisasraktär och på En del ochav

respektive kapitel, redovisas i Utredningen villmedan del bilagor.en
särskilt fallstudierna Bolivia.peka på biståndet till Zimbabwe och Deav
förslag följer beskrivning direkt i respektiveanalys redovisasochsom ur
kapitel. Kapitel sammanfattning9 utredningens övervägandenutgör en av

följer beskrivning i respektiveoch förslag. Nedan innehålletkorten av
kapitel.

scenarierbehandlar biståndets miljö diskuterar trender ochKapitel 1 och
för utvecklingen. Utredningenden globala deävenattmenar om europe-
iska frågorna för utvecklingsproblemen i Asien,närvarande överskuggar
Afrika Latinamerikaoch åtminstone i den svenska debatten så har--
utvecklingen i fortsatt betydelse för vidkommande.de vårtstorsenare
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Befolkningsutvecklingen, miljöfrågorna, migrations- och flyktingproble-
exempel på frågorär centrala har betydelse långt deutövermen som

regioner där problemen uppstår. Det krävs internationell samverkan.
Därmed påkallar de förbindelserhelhetssyn på våra med u-länderna fören

biståndbeakta tillsammans med andra aspekter den svenska poli-att av
tiken föroch samordna Sveriges i internationella fora.agerandeatt

Behovet bistånd omätbart i former.är och uppträder många finnsDetav
katastroñnsatserbehov till följd mänskliga orsaker såvälav av som av

verkan; finnsdet behov långsiktiga insatser för motverkanaturens attav
fattigdom, såväl i länder med låg capita i rikareBNP något länderper som

folkgrupperdär lever förhållanden. tillunder svåra Stöd demokratistora
och mänskliga rättigheter särskilt viktigt i tid fleraär då länder bryteren

sitt förflutnamed omedelbara ioch utvecklas demokratisk riktning. Det
finns också efterfrågan på samarbete näringsliv förmed svensktstoren

Östeuropa,infrastrukturenuppbyggnad i u-länderna finnsoch och detav
efterfrågan på samarbete näringslivet förmed det svenska tekniköver-en

föring, och marknadsutveckling.management
Detta ställer biståndet inför dilemman.svåra finns oändligaDet behov

medelstillgången starkt begränsad. Utredningenär det ärattmen menar
viktigt för biståndet kunna skilda efterfråganmöta behov ochatt typer av

nödvändigtoch det är många delar det svenska samhället aktiveras iatt av
biståndssamarbetet. Ingen har monopol på uttolka vad bäst behövsatt som
i biståndet, och det går heller inte entydigt och skildamäta värderaatt

Biståndsadministrationenbehov. besitta förmåganmåstetyper attav
sin efterskräddarsy roll flexibeltkrav, och den bör skildakunna motsvara

och snabbt varierande behov.
biståndetsKapitel 2 behandlar det svenska organisation, arbetsformer

föroch roller, redogör centrala begrepp bilaterala biståndetsoch detsamt
utveckling. SIDA bildades innebar1965. Det biståndet koncentreradesatt
till Under slutet 1960-talet och 1970-talet expanderade SIDAett organ. av
samtidigt biståndvolymerna ökade. 1970 inrättades Utrikesdeparte-som

avdelning för internationellt utvecklingssamarbete och huvudan-mentets
for u-landspolitiken tillsamlades därmed UD. Under delensvaret senare

1970-talet inrättatshar det flera biståndsorganisationer. Vissaandraav
itendenser kan utläsas det bilaterala biståndet från framåt198081 och

Antalet länder biståndsvenskt har ökat.mottarsom-
Antalet länder långsiktigt biståndsvenskt har ökat.mottar ett stortsom-

landramsfinansieradeDet biståndets andel det totala svenska bistån-av-
tilldet programländerna och bilaterala biståndetdet totala harav

minskat.
Den andel det bilaterala biståndetsvenska utbetalasav som genom-
BITS, SAREC och SwedeCorp frånIMPODSWEDFUND har ökat

framåt198586 och förhållandevisandelen konstant ochär verksam-
heten har breddats.

allt fler flertalI mottagarländer biståndsmyndigheterär svenskaett-
samtidigt.verksamma



SOU 19931 17

Kriteriena för arbetsfördelningen mellan biståndsmyndigheterna är två.
För det första skiljer sig de två organisationerna,största BITS och SIDA åt
vad gäller arbetssätt. SIDA huvudsakligenär för långsiktigtutrustat att ge
bistånd till fattigastede länderna. Men SIDA också kanalen förär t.ex.
katastrolbistånd och stöd enskilda organisationer. BITS arbetargenom
med insatserkortare där samarbetslandet har huvudansvaret för upphand-
ling och styrning projekten. BITS aldrig självtär kontraktspartner tillav

företagsvenska och organisationer. Därmed arbetar BITS huvudsakligen i
de något mindre fattiga u-länderna, eller i sådana länder där samarbetslan-

Förmågadets förhandla med och leverantöreratt är god.styra
Det andra kriteriet för arbetsfördelning gäller sektorer. Både BITS och

SIDA ikan princip stödja insatser inom alla samhällssektorer. Organisa-
tionsutredningen 1990 menade Sverige industrilandmoderntatt ettsom
har två huvudområden kunskapsmassa är särskilt intressant förav som
u-länderna, nämligen industri och forskning. SAREC inrättades i prelimi-

formnär redan 1975 och blev myndighet 1979. Det har till uppgift att
främja forskning i u-länderna. SwedeCorp inrättades 1991 som en sam-
manslagning SWEDFUND, IMPOD och SIDAs industribyrá. Det in-av
nebar tidigaredet fragmenterade industribiståndetatt samlades till ett

SwedeCorp myndighet,är den förra stiftelsen SWEDFUNDorgan. en men
finns formkvar i aktiebolag med investeringar i joint-venturebolagettav
mellan företagsvenska och företag i u-länder. Bistånd har medsom
forskning industrioch följaktligengöra skall gåatt dessa organisa-genom
tioner. BITS och SIDA finansierar undantagsvis insatser berör dessasom
områden.

Utredningen har gjort internationellkort jämförelse. fåtalEtt länderen
har biståndsorganisation,enbart flestade länder har flera. Grun-en men
derna för arbetsfördelning varierar. Det bara Sverigeär har arbets-som en
fördelning explicit baserad på arbetssätt och roller. Det finns dock inga
internationella jämförelser talar fördelar och nackdelar med desom om
skilda organisationsformerna. Den övergripande svenska arbetsfördel-
ningen i biståndet fungerar i praktiken relativt väl finnsäven detom-
vissa överlappande arbetsområden.

Kapitel 3 behandlar styrning och samordning. arbetsfördelningDen som
beskrevs i kapitel 2 upphov till styrning och samordning. Detta är tvåger
vida begrepp delvis överlappar varandra. En del samordning skersom

styrning och del styrning sker i form samordning. Utred-genom en av
ningen betonar biståndet miljöäratt rik styrningär på det ären som en-
styrtät miljö. innebärDet många skilda intressenter efteratt strävar att
påverka medelsanvändningen. Utredningen uppmärksammar främst riks-
dagens och regeringens styrning. Denna givetvis sin utgångspunkt itar
samhällets uppfattningar biståndets roll och behov. Biståndetom styrs mot

biståndspolitiskade målen, till enskilda länder, och med avseende på
biståndskanal. Både riksdag och regering har med andra ord många vari-
abler med. Utredningen finnsatt styra det behov prioriteraatt ett attanser
några centrala styrvariabler med hög effekt.
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regering-viaanslagsframställan,myndigheternasfrånBudgetprocessen,
tillvotering i riksdagenutskottsbehandling ochbudgetproposition,ens

istyrinnehållet budget-Utredningen granskatharregleringsbrev central.är
biståndeti harförändringarnaviktigastefem Deåren.de senasteprocessen

diskussion mellan dessförvarit föremålochireflekterats budgetprocessen
fördelning, tillkomstenochstorleklandramarnasolika led. Det gäller av

ökning någraorganisationsförändringar,biståndspolitiken,förmål avnytt
inbroms-ochför myndigheternauppgiftertillkomstanslagsposter, nyaav
viktig förärBudgetprocessenandra områden.verksamheten påning av

utnyttjasbehöverolika instrumentenmyndigheterna, de meratt styra men
vik-förbättras, och detta utgörResultatredovisningen måste etteffektivt.

föreslår allaUtredningenresultatstyrningen.mål- och attitigt led den nya
förvaltningsanslaganslag,medel undermyndigheterna tilldelas attegna

fördelningeni samband,behandlasverksamhetsanslag nära samt attoch
utförligt.redovisasbiståndet på ländersamladedet merav

styrelser. Dessa ärmyndigheternasfyradeUtredningen har översett
olikafyller sinsemellanochefter myndigheternas arbetssättavpassade

enligtutredningenuppgifterBeträffande ochfunktioner. attnoteraransvar
biståndsmyndigheterna harförgällerför närvarandeinstruktionerde som

verksförordningensienligt vadbeslutanderättstyrelseSIDAs som anges
beslutanderättstyrelsernaSwedeCorp harSAREC ochBITS,13 För

inriktningfrågor verksamhetensi vissa andra rörocksådettautöver som
insatserolika samarbetsländer, störreomfattning ioch mm.

krav påmiljö ställerstyrtätUtredningen konstaterar storaatt sam-en
regering förfogar mångaöverriksdag ochordning. faktum styrva-Det att

omfattande. Samord-blir relativtsamordningsarbetetriabler ocksågör att
formellahierarkiska och delsdelsin idelas tvåningsinstrument kan typer;

samordningsin-formellahierarkiskainformellaicke-hierarkiska. Med de
Standardisering kun-organisationsuppdelning,strumenten t.ex. avavses

hierarkiskaDenrollerhandläggningsprocedurer,skapsområden, m.m.
den börutredningenviktig ochbiståndetsamordningen är attanserav

samordningsproblemutsträckning. del demöjliga Eniutnyttjas största av
hierarkiskadenbrottfallstudierna illustrerar härrör motursnararesom

samordningen.
skildamångasamordningen beståricke-hierarkiskainformellaDen av

mindre forma-ellerprojektgrupper,kommittéarbete,instrument, t.ex. mer
infor-ländersamordning. Deförutbildningsinsatser ochliserade system

viktig rollocksåspelarhandläggarnamellanpersonkontaktemamella en
på någraUtredningen pekari sin helhet.samordningenför systemetav

utnyttjassamordning kaneffektivförviktiga instrument mera, mensom
hierarkiskaefterleva denochanvändasamtidigt viktenbetonar attav

samordningen systemet.av
krav påsamordning lättkanfenomen betraktatSom meragenerera

bördrastiskt. Mandärmedkostnadseffektivitetensamordning och avtar
samordningsinstrument.införaförsiktigdärför med att nyavara

Biståndsmedel kanenskilda länder.medsamarbetet4 behandlarKapitel
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nå samarbetsland flerapåett sätt; landrambaserade resursöverfö-som
ringar, enskilda organisationer, kontraktsfinansierade avtalgenom som
med svenska leverantörer, katastrofbistånd, eller stöd iberettsom som
särskilda former, för demokrati och mänskliga rättigheter.t.ex. De av
riksdagen beslutade landramarna har kommit mindreallt betydelseatt
för bistándsvolymenbestämma för visstatt land. detI störstaett motta-
garlandet landramenutgör enbart hälften utbetalade biståndsmedel.ca av
Utredningen föreslår allt bistånd tydligare redovisas samlat ochatt att
regeringen kommer in tidigtpå stadium i förhandlingarnaett med det
mottagande landet villkor och inriktning utvecklingssamarbetet.påom
Utredningen föreslår införandet landstrategier stymings- ochnyttav som
samordningsinstrument. Därmed förutsättningarskapas för de-ett mera
centraliserat beslutsfattande för fortsattaden beredningen genomfö-och
randet insatserna.av

Utredningen visar samarbetet enskildamed länder kan haatt många
former, långsiktighet,avseende aktörer,t.ex. arbetsinsats, plane-typ av
ringsbarhet och samordningsbehov. Utredningen biståndsorga-attmenar

bör ha frihet finna lämpliga former för landsamarbeten,stor ochattnen att
dessa relateras till de övergripande landstrategier beslutassom av rege-
ringen.

Kapitel 4 även det betalningsbalansinriktade biståndet.tar Dessaupp
resursöverföringar spelar viktig iroll understödja ekonomiskatten en
reformpolitik, regel enligt överenskommelser med Världsbanken ochsom
IMF. Stödet idag fördelatär finnspå två dels benämningen import-poster;

inomstöd landramarna och dels finns särskild anslagspost beslutasen som
regeringskansliet. Utredningen föreslår dessa stödformerattav samman-

förs i anslagspost under SIDAs anslag importstödet lyftsatten utgenom ur
landramarna. Stödet bereds föreläggsSIDA och regeringen för beslut.av
Därmed åstadkommes förenkling i styrning stödformen och admi-en av
nistrativ rationalisering. Landramarna allt mindre andelupptar en av
biståndet. Genom förslagutredningens riksdagen bättre möjligheter attges

sig över det samlade biståndet till enskilda Utredningenyttra länder.
föreslår landramarna avtalsfásts med mottagarländerna. Långsiktig-att

befástsheten i de olika avtalsfásta sektorprojektinsatserna. All sådan
långsiktig verksamhet sammanförs i planeringsramar.

Kapitel 5 behandlar bistånd infrastrukturområdet.på Utredningen redo-
för biståndetgör och diskuterar sektorns betydelse i utvecklingsprocessen.

Vidare redovisas erfarenheter biståndethur utformas förskall fåattav
effekt.bästa infrastrukturBegreppet åsyftar vanligen sammanhängandeett

investeringar bildar underlag för aktiviteter.andrasystem Exempelav som
ochär vägar telenät, vilka möjliggör och kommunikationer.transporter

Inom region bildar infrastrukturen nätverk håller ihopetten t.ex.som
bostads- och arbetsmarknader. regionerMellan skapar förden nätverkett
flöden information, och finansiella tillgångar.av varor

Den definitionengängse infrastruktur innebär kapitalkrävande fastaav
anläggningar, där huvudelementet formär någon investering. Menav
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investeringsbeho-tiden.varierar Närinvesteringskapital överbehovet av
underhåll. När anlägg-reparationer ochistället kraven påsjunker ökarvet

bli frågafram kan det ocksåteknologiförslitits växerningar eller omny
investeringar.befintligarehabilitering av

olikamellanviktiga sambandstudier påpekaroch utländskaSvenska
nödvändiga förinfrastrukturSatsningar ärpåinfrastrukturkomponenter.

rehabilitering ochEnligt Världsbanken börtillväxten.ekonomiskaden
tillförlitlig-kvalitet ochprioritet för åstadkommaunderhåll högsta attges

infrastrukturtjänsterna.ihet
infrastruktur-bistånd påerfarenhetBITS långharSåväl SIDA avsom

Även infra-i kontakt medSAREC kommerochSwedeCorpområdet.
systematiskförordarUtredningenmarginellt.strukturbistånd, än enom

specialområde. bör ocksårespektive Detinomkompetensuppbyggnad
stöd ochvarandra verksamtför myndigheternamöjligt t.ex.att gevara

projektgrupperförordarUtredningenutbildningsinsatser.samordna att
fleraprojekti mednaturligt inslag arbetetblir storaett som engagerar

tillavtalspartemaför närvarandeU-krediterna prövasmyndigheter. av
anslagstinan-nackdelar medFördelar ochconsensus-överenskommelsen.

biståndskreditersierade bör prövas.
arbetarfáltorganisation. dagslägetIbiståndets6 behandlarKapitel ca

fältet. dessa drygtbiståndsfrågor på Av ärtjänstemän med210 utsända
utrikesdeparte-övrigadeSIDA ochhälften utsända merparten avavav

biståndsam-vid någoni programländerna,arbetar80Drygtmentet. av
allmän avdel-ambassad med såvälHuvudmodellen därärbassadema. en

bistånds-ochambassadörledsAmbassadenning biståndskontor. av ensom
biståndsfrågor iHandläggningenbiståndskontorschef.kontoret avav en

UD-tjänstemän ochhuvudsakligenutförsicke-programländer avserav
SIDA.främst biståndsorgan änandra

cheferdubbelkommando. TvåkarakteriserasBiståndsambassaderna av
ochorganisationer lyder underparallella rapporterar separatleder två som
administrativaSkildarespektive SIDA.till huvudmän; UD systemtvå

i ledningen den samladeOklarhetertill dubbelarbete.betydandeleder av
iinbyggdafältetverksamheten på ärpolitiken och systemet.

fåltorganisatio-integrationför reellfinns flera talarskälDet avensom
fáltrepresentatio-svenskafrån 1973 angående denbeslutriksdagensnen

organisationerflerautvecklingssamarbetet medi svenskabredden detnen,
policy-dialogfördjupadBehoveti enskilda länderna.deverksamma enav

för biståndet, mål- ochförutsättningarnamottagarländerna, rörmed som
besparingareffektivitet ochliksom ökadbehovresultatstyrningens krav, av

skäl.andraär
representation i programlän-förhuvudmodellföreslårUtredningen som

chef på ambassa-ledsbiståndsambassadintegreradderna som av enen
administrativt Behovetinförandetdörsnivå. Vidare föreslås system.ettav

tjänstertillsättandet medvikt vidökadmåstebiståndskompetens avgesav
utvecklingsfrågor.bistånds- ochinriktningväsentlig på

ifrån bördenmed utgångspunktriksdagens roll,behandlarKapitel 7 att
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Riksdageni inflytande hantering.insyn och biståndetsbättre över anger
för organisations-biståndet fastlägga mål ochvolym,attgenomramarna
Mångfalden biståndets kravi biståndet volym ställer påstruktur. och stora

finns till vilkaöverblick. idag svårigheter och verksam-Det utläsa huratt
biståndsmedlen ellerheter kommer användas.använts att

motioner, interpel-Utredningen genomfört studie riksdagenshar en av
frågor biståndet. Informationen till riksdagen behöverlationer och rörande

fördel-statistik;särskilt gäller redovisning biståndets dvsstärkas, vad av
Riksdagenningen organisationer och ämnesområden.belopp på länder,av

få bild syfte innehåll i samarbetet medbehöver också samlad ochen av
informationenskilda riksdagen fårländer. Det önskvärt bättreär att om

dominerar bil-biståndsmyndigheter, församtliga där SIDA närvarande
informationUtredningen intedet mängdenden. äratt sommenar av

överskådligtbrister, presenterad,vad behövs ärutan mera samman-som
förordar därför förbättradfattande tydlig information. Utredningenoch en

anslagskonstruktio-i budgetpropositionen förenklingredovisning och av
nen.

Öst-utvecklingssamarbetet Central- och8 kortfattat medKapitel berör
direktiv, viktigaingår inte i utredningens berör ochDet styr-meneuropa.

Biståndsmyndigheterna olikasamordningsfrågor. på engagerade,är sätt
myndigheternasframförallt kommerBITS och SwedeCorp. Därmed resur-

bilden. Utredningenutbildning kompetens in ioch personalens ochser
resultatstyrning iviktigt ochdet arbeta med mål- ävenäratt attmenar

uppgiftenRegeringen övergripande målverksamhet. har sättadenna att
operativa verksamheten delegeras.formulera krav, medan den kanoch

fastare formfå har idag.inom regeringskansliet bör detArbetet änen
Östeuropaför medUtredningen förslår formerna samarbetet överatt ses

framstår i erfarenhetangelägnaoch några huvudpunker somsom avanger
utredning.denna

utredningenssammanställning9 innehåller övervägandenKapitel aven
refererats ihar Kapitel 9förslag. viktigaste områdenaoch De texten ovan.

förslag.till direkt fram till Försla-de lederkoncentreras resonemang som
sammanfattas nedan.gen

Utredningens förslag

Definitioner
Utredningen föreslår följandebl.a. begrepp

enskilti landLandprogram den totala verksamheten ett
finansierad biståndsmedelmed svenska

vilka Sverige eller planerarProgramländer länder med har ett
långsiktigt verksamhetensamarbete där ut-

dialogformas i mednära mottagaren



22 SOU 19931

Projektländer övriga länder svenskt biståndmottarsom

Basprogram långsiktig verksamhetsumman av genom
iSIDA enskilda programländerregioner

Planeringsramar planerad biståndsvolym forbasprogramav
enskilda programländerregioner

Landprofil instrument för utvecklingssi-kartläggning av
tuationen i land i region löreller ochett en
inventering avstämningoch mellan olika ak-
törer

Landstrategi instrument för styrning och samordningnytt
biståndetdet samlade svenska till ettav en-

skilt programland. Landstrategin samman-
fattas i angivandedokument med över-ett av
gripande mål för Sverige villvad uppnå med
biståndet till enskilt land och där-utgörett

förmed också plattform regeringens styr-en
ning myndigheternasoch överväganden och
planering.

bakgrund förväntade utvecklingen iMot den världen detärav samman-
fattningsvis utredningens bedömning följandebl.a. faktorer kommeratt

betydelse ñr styrning samordning biståndetochatt vara av av
prioriteringmottagarländernas viljan förmå-och ochav egna resurser

genomföra nödvändiga reformer för biståndetsavgörandeärattgan
möjligheter bidra till förändringar. faktiskt förda politiken iDen deatt
enskilda erfarenheterländerna, tidigare bedömningsamarbete,av av
realistiska förutsättningar för inom olika tilldelassamarbetet områden

vikt viddärmed ökad bedömningen biståndet,av
flera intressenter kommer vilja påverka utformning inriktningochatt

biståndet, i i Sverigesåväl mottagarländema och internatio-av som
nellt. Skilda behov förutsättningar ioch mottagarländerna är centralen

Likaså i biståndetutgångspunkt. brett och utnyttjan-är ett engagemang
det den svenska konkurrenskraftig,resursbasen, där den viktigt iärav

fortsatta utvecklingssamarbetet. Internationelladet åtaganden in-och
tegrationen i Europa ökar samordningsbehovet,
prioriteringsfrågoma i biståndet blir viktigare,
mångfalden i biståndet långsiktighetenoch i kräver godengagemanget
överblick tydlig rollfördelning.och Stora kommerkrav ställas påatt

förkompetens och sakunderlag ändamålsenlig styrning,en
det ställs krav styrningen tydlig inriktadpå och klar,större är påatt att

fárdriktning till möjligheten redovisaoch kopplad resultat,attange
tydlig styrning innebär formellbehovet samordning minskar.att av

informell samordning förväntasBehovet kan Utredningendock öka.av



19931SOU

kostnadseffektiva för samordning.diskuterar sådanvägar
föreslår utredningenbeträffar riksdagens insyn inflytandeVad och
perspektivförbättrad redovisning i tillbakablickande det samladeett av

beträffandebiståndet. påbörjade utvecklingsarbetet bud-svenska Det
getpropositionens faktabilaga fortsätta,bör

budgetpropositionen,tydlighet i framåtblickande perspektiv iökad ett
för biståndet villkor för tydligt framgå,mål och stöd bördär

för varje myndighet,tydlighet i anslagsstrukturen anslagökad med
långsiktiga biståndetfärre landregiondestineradeanslagsposter där det

förredovisas för regioner planeringsramar enskilda länderoch samt
koppling förvaltningsanslagen.tydligare mellan verksamhets- och

följandeBeträffande föreslår utredningenbiståndsmyndigheterna
verksamhetsfördelning enligt förhärskande och sekto-tydlig arbetssätt

finns idag förvilket innebär tyngdpunktscentreringdenatt somrer,
möjligt,myndigheternas vidmakthålls långt detverksamhet så är

ämnesprofil tydligare i kompetensutveck-och bör återspeglasarbetssätt
inom myndigheterna,lingen

bli följden ambitionersamordningsproblem kan statsmakternassom av
flera biståndsmyndighetermed deltagandebredda samarbetetatt av

för biståndet till enskilda iklarlägganden länderkan lösas genom
budgetpropositionen landstrategier,ocheller

systematiskt myndigheterna ledningsamråd mellan under stats-avmer
förvid utrikesdepartementets avdelning internationelltsekreteraren

utvecklingssamarbete,
rationaliseringsmöjligheter inom administrativabesparings- och det

tillvaratas,fältet ökad samverkan börgenom
samordning främjas infor-förutsättningar för ökad bör t.ex.genom

mella samrådsgrupper,
för utvärdering analys effektivitetentillkomsten kommittén och avav
tillfälle till samordning och samråd.inom biståndsområdet ger

utredningen följandeföreslårinfrastrukturområdetInom
vidtas för kapacitetbör biståndsmyndigheternasåtgärder stärka attatt

innebära för-infrastrukturbiståndet. dethantera För SIDAs del kan
utvärderingi fråga upphandling, styrning,stärkt kompetens avom

finansiering investe-insatser inom projektledning, marknadsanalys, av
kontrollfrågorringar, underhåll drift, reglerings- Föroch och m.m.

projekthan-finansiering ochBITS del krävs god kompetens vad gäller
tering erfarenhet utvecklingssamarbete. Kännedom utveck-samt omav
lingsbankernas funktionssätt blir viktigare. SwedeCorp kan behövaallt

tjänsteföretag,vidga för driftkompetens på områden ochstart av
tillgäng-tekniska inomSIDAs kompetens energi, tele, börvägar göras

för övriga myndigheterna,lig de
myndigheter bliprojektgrupper deltagande berörda börmed ettav

projekt,naturligt samordningsinstrument i arbetet med stora
kreditvärdigaanslagsfinansierade biståndskrediter skulle i mindre län-

gåvobi-till u-krediternakunna komplement och detder ettvara rena
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fråga föremålståndet. Denna bör bli för belysningmed för-översyn av
och nackdelar,

beträffarvad de för u-krediterreglerna inomnya consensus-
överenskommelsen Sverige följabör prövning inomden skernoga som
OECD,

översyn bör angående hur dengöras svenska resursbasen på deten
finansiella tillgängligområdet kan förgöras mottagarländerna.

beträffarVad styrning biståndet följandebör principer väg-av vara
ledande
verksamhet och ärenden normalt myndighets-kan betraktassom som
ärenden och har delegerats till myndighet bör beredas ochsom en
beslutas myndigheten,av
beslut rörande verksamheter policykaraktär ibör likhet idagmedav

fattas regeringen. Beredning uppföljningnormalt och bör dockav
skötas myndigheterna,av
existerande styrinstrument, föreslagnamed förändringar, bör användas
i möjligt.så utsträckningstor som
Utredningen föreslår att
budgetprocessen utnyttjas det centrala styrnings- samordnings-ochsom
instrumentet,
budgetpropositionen klarare förslagen tillstruktur och riksdagenges en

tydligare utformning,en
regleringsbrevet regeringens förslaggrundas på och riksdagenssom

biståndetbeslut rörande ökad vikt styrinstrument,ges som
förregler olika iverksamheter beslutas särskild s.k.permanentamer

handläggningsordning
ökad delegering till myndigheternasker beslut i enskilda insat-rörande
ser,

viktökad läggs vid resultatredovisning,
införslandstrategier styrnings- och samordningsinstrument försom

samarbetet med enskilda innebär färreprogramländer. Det antal land-
genomgångar regeringsbeslut tredje jämförtmed vart år med vartannat

idag,år vilka spridasockså kan året idag,över på bättre sätt änett
regeringsöverläggningar med programländerna policyfrågorrörande
blir viktig i landstrategiarbetet,delen

utformasverksamhetsplanerna så kan bli tydligare priorite-deatt ett
ringsinstrument.
Beträffande myndigheternas styrelser

styrelsernas beträffandemandat beslutsrätten varierar,noteras att
föreslås regeringskansliets representation i BITS styrelse reduceras.att
Utrikesdepartementets avdelning för internationellt utvecklingssamar-

enligt utredningens förslagbete bör föl-ägna uppmärksamhet åt bl.a.
jande

därförhelhet och överblick dels departementets samordnande rollatt
blir viktigare för svenskt i internationella foraagerande FN, EG m.fl.,

för idels åstadkomma god kvalitet besluten,att
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bedömning situationen i och mottagarländerna,vart ettav av-
bedömning vilka realistiska möjligheter de mottagarländernastörreav-
har tillgodogöra sig bistånd,att

prövning de långsiktiga målen för svenskt bistånd ochnoggrann av-
prioriteringar mellan dessa,
planering och metodik för mål- och resultatstyrning,-
ökad delegering till myndigheterna och till ambassaderna.-

Sammantaget leder detta till krav på bättre planeringskapacitet och
kompetens. Detta bör vidbeaktas rekrytering förutsätteroch också förbätt-

kontinuitet irad personalhänseende. En ökad delegering till och utnytt-
jande personal inom ambassaderna bör viktigt led i kompetens-ettav vara
höjningen. En intern arbetsgrupp föreslås närmare frågor.över dessase

BeträffandeO ñltadministrationen lägger utredningen följande princip-
förslag
grundstrukturen bör enchefsmyndighet,vara-

administrativt bör tillämpas.ett gemensamt system-
integrationEn ställer ökade krav på samråd mellan myndighe-UD och
i frågor personalpolitik,rör verksamhetsplaneringterna Detsom m.m.

krävs också ökad uppmärksamhet på utbildningsinsatser. FöreslagnaDen
integrationen beräknas fullt genomförd möjliggöra besparingar tillpå upp
20 milj. kr. Utredningensår. förslag bör närmare preciseras ochper mer
detaljerade riktlinjer utarbetas.

BeträffandeO verksamhetsplaneringen utredningen attanser
landstrategier viktigt prioriteringsinstrument börett utgörasom en-
naturlig förgrund verksamhetsplaneringen, vilket bl.a. innebär att mer
utförliga verksamhetsplaner förupprättas samarbetet förmed länder
vilka landstrategier nyligen utformats,

dokument bör utarbetas. SIDAs myndighetsspecifikaett plan redovi--
för sig,sas

beträffande utrikesförvaltningen behövs förbättringar i fråga de-om-
direktiv insändabaserade på verksamhetsplaner.partementets Den

bilaterala videnheten avdelningen för internationellt utvecklingssam-
arbete skulle kunna tilldelas primärt inom biträdaUDattansvar
administrativa avdelningen med samordning svenska intressen vidav
upprättandet den UD-specifika delen verksamhetsplanen. Dettaav av
bör förgälla de länder där biståndet viktigasteutgör det inslaget i
samarbetet.
BeträffandeO givarsamordning föreslår utredningen Sverige skallatt

förverka bistånd i formersådana underlättaratt samord-ges som en-
ning,

tekniskt bistånd och på sätt stärka mottagarländernasannatgenom-
förmåga till samordning,egen

aktivt möjligheterna tillöver samñnansiering insatser försnär påse nya-
omförhandlas.tal eller sådan samfinansieringEn bör naturligen inne-
givarnabära samordnar insatserna inom föratt verksamheten,ramen

aktivt förverka givarsamordningökad på platsen. Det kan ske genom-
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sigpåinom Världsbankenorganisationer FN eller taratt mer av
vissgivaren inomfunktioner eller den störstasamordnande att en

givarsamordning,försektor ökattar ansvar
inormativa arbetetvikt.policyfrågor i biståndet ökad Dettillmäta

Europainte-tilltagandeviktigare.i blir allt DenOECDDAC och FN
medmed länderför samarbetegrationen talar betydelsen näraettav

biståndspolitik,likartad
bedrivs tyngdpunkt påmedför det nordiska samarbetetverka ettatt

kärnasammanhållandeinformellt, flexibelt nätverk och med aven
i olikadepartementmyndigheter de länderna.ansvariga videnheter

föreslår utredningenBeträffande programländernasamarbetet med att
bliroch därmed plane-avtalsfásts mottagarlandetmedlandramarna

ringsramar,
inom nuvarandeprojektbunden verksamhetlångsiktig ochellersektor-

basprogram,beteckningenlandramar ges
idag i huvudsak kanplaneringstekniken tillämpas med landramarsom

landstrategierändringar införandetför med degälla basprogrammet av
innebära,kan

till femhöjas gångerprojektsektoravtal kanföråtagandevolym upp
syfte främjaiplaneringsramenför enskilda aktuellaländerden att

projektsektorbundna verksamheten,långsiktighet inödvändig den
sammanförs medochsuccessivt lyfts landramarnaimportstödet ut ur

policy försammanhållenvilket underlättarbetalningsbalansstöd, en
programländer andratill såvälkan lämnassådant stöd, somsom

mottagarländer,
inom nuvarande anslagsposterlanddestineradlångsiktig verksamhet

överförs till bas-katastrofer, särskildaför demokrati, miljö, program
i planeringsramarna.ingår därmedochprogrammet

Östeuropa Följandebörför biståndssamarbetet med över.Formerna ses
uppmärksamhetfrågor särskildbör ägnas

regeringskansliet,samordning inomansvarsfördelning och
styrformer,besluts- och

biståndsförvaltningen,ikompetenskrav
myndigheterna,arbetsfördelning mellan

kompetens.fáltadministrationen roll och krav pådess-
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Kapitel 1

Allmänna utgångspunkter

Bistånd1.1 i värld i förändringen

Öst-Avspänningen och det kalla krigets slut, frigörelsen i Central- och
Sovjetunionensoch upplösning möjligheter innebäreuropa ger nya men

också risker. Energi och kan frigöras for långsiktig utveckling. FNresurser
och utvecklingssamarbetet i har bättre möjligheter tidigarestort än att
bidra till förbättringar i världen. Samtidigt freden fått verklig chanssom en
på många håll har oroshärdar dykt effektbl lättnader inya upp, a som av
länder tidigaremed förtryck.hårt Etniska motsättningar kommer i dagen.

vissaI länder har motsättningarna iövergått krigshandlingar medrena
tilltagande flyktingströmmar.

Världens länder har blivit alltmer beroende varandra. Genomav ny
teknologi informationsflödethar blivit snabbare och universellt. Han-mer
deln har vuxit andel världens samlade produktion och de fi-som av
nansiella strömmarna sig snabbt länderrör mellan regioner.och De globala
miljöhoten tydligt förär uttryck deett utmaningarna.gemensamma
Skuldproblematiken, migrations- och flyktingfrågorna också frågormen

AIDS och narkotika visar problemen måste åtgärdas i samverkan.attsom
Den rika världen integår opåverkad utvecklingen fattigai den världen.av
Tvärtom kommer alltfler klargör ochrapporter sammanhangensom varnar
för inte krafttag föratt framtidstro iupprätta detasom gemensamma att
fattiga länderna kommer det bli omöjligt skapa hållbar globalatt att en
utveckling. FNs miljökonferens 1992, UNCED, fastslog de nära samban-
den miljömellan och utveckling.

De globala problemen kan inte på något enhetligt isätt grupperas
nordsyd-frågor. finnsDet regionala skillnader. u-länder, inteMångastora
minst i Sydostasien visar på stark ekonomisk utveckling, medan andraen
regioner, främst Afrika, påvisar stagnation tillbakagång.eller

Utvecklingen bestäms många olika faktorer. Länderna påverkas iav
olika hög grad internationella förändringar olika förmågaoch harav att

sig till förändringardessa liksom kunna draanpassa att nytta av nya
utvecklingstendenser. Trots protektionistiska tendenser är världsekono-
min i integrerad.ändå Historien har visat dettastort kan länderutsättaatt
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oljepriserStigande1980-talen.1970- ochunderför olika chocker som
vissa andraprisutvecklingen påliksom1980och 1979-1973-74 varor
oljeimporterandesärskilt iekonomierna depåverkatlivsmedel haroch

fattiga länderna.
Develop-visar i sin HumanUNDPutvecklingsprogram senasteFNs

fattiga ländernarika och demellan deskillnaderna1992Report attment
förfogarmänskligheten20%inom länderna.liksom skillnadernaökat av

sparande, respek-världshandel,samlade BNP,80% världensdrygtöver av
femtedelenfattigasteför denandelinvesteringar. Motsvarandetive av

°0.befolkning drygt ljordens är
arbetskraft ochkapital,skullefri och öppenvärldsmarknadenOm vore

hållermarknadernanationellafallet. Deintesig fritt. så ärMenröravaror
regionaliseras. U-ländema,globala tycksdenpå öppnasatt snararemen

potentialen hos dessautnyttjasvårigheterundantag, harmed några att
utvecklingspo-i derasåterspegling svaghetermarknader. Det är egenaven

fri skulletextilhandelnsläppavärldsmarknaden. Attlitik också hosmen
Till detta kommerårligen.miljarder dollar24u-ländemakunna ge

ekonomisk ochförallvarligt hinderutgörskuldbörda,u-ländernas ettsom
skuldkrisen ochsigskall kunnau-ländemasocial utveckling. För taatt ur

införandetförreformpolitik stödkraftfull ochtillväxten krävsförbättra en
priser viktiga råvarorfallande påellerOförändrademarknadsekonomi.av

fattigasteföremellertid svårt dedetbegränsningar i handeln göroch
vuxit behovetInsiktenkrisen. harsigu-ländema exportera avatt omur

för ökainsatsertill andrakomplement attskuldlättnadsåtgärder ettsom
resursilödet till u-länderna

tillgång till världs-fåmåsteu-ländemahuvudtes ärFN-rapportens att
inte sker kommerOm dettai-ländema.villkorlikamarknaden på som

i tilltaganderika resulterafattiga ochvärldensmellanojämlikheten att
mil-globalinstabilitet ochpolitiskterrorism,flyktingskap,migration och

jöförstöring.
bedrivaskall kunnau-ländernavidarekonstaterarRapporten att om

iförutom lättnaderbasisjämbördig krävsutvecklas påochhandel mer
själva Humanmänniskornasatsningar påomfattandeomgivningen också

levnadsförhållan-förbättradeochkunskapDevelopment, dvsResources
viktigateknologi ocksåutnyttja ärmöjligheternaochKunskapden. att ny

marknader.förmedel kunna erövraatt nya
rika deleni denföljd beslutorättvisorna ärdelEn avstor en avav

förtländer harMångainhemska orsaker.finns ocksåMen detvärlden. en
inhemskaDenutvecklingshämmande.varitutvecklingspolitik pro-som

ekonomin ochiskevheter attförsvåratsduktionen har genomgenom
u-länder harMångasköta.uppgifter den kunnatsigtagit påstaten som

sociala ändamål.tillgåi stället skulle kunnautgiftermilitärastora som
förbättringar. Medel-påtagligaemellertid skettu-länder har detI många

ökatLäskunnigheten haridag 63 år.helhet äri u-ländemalivslängden som
30 åren.under dehalveratsbarnadödligheten har senasteoch

världsekonominsframSydostasien trätt mest1980-talet harUnder som
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dynamiska ekonomiska Mellan 1965 och 1988 ökade de Östasiati-centra.
ska ekonomierna sin andel världens produktionsamlade från 5% tillav
20% och industrivaror från 10% till 23%. folkri-exporten Denna denav
kaste kontinenten har också fattiga.störst antal absolut Särskilt i Sydasien

inkomstskillnadernaär stora.
Afrika är den teknologiskt och ekonomiskt minst utvecklade kontinen-

Den har drabbats dubbelt skuldkris och råvarupriser.ten. låga Mångaav
länder förthar politik inte varit utvecklingsfrämjande. in-Denen som
hemska produktionen har hämmats. Korruptionen fåtthar spelrum. Eko-
nomiska reformprogram med avreglering, effektivisering offentligadenav
sektorn genomförs i alltfler länder. effektivtKraven på ledarskap ökarnu
och demokratiska reformer frammarsch.påär

Efter 1980-talets ekonomiska, sociala politiskaoch kriser i Latinamerika
finns förutsättningar för ljusare utveckling. På det politiska planet ären
demokratiseringen det framträdande draget. Skuldkris och ojämnamest
inkomstförhållanden fortfarandehåller dock många länder i hårtett grepp.

ÖsteuropaUpplösningen strukturerna i Central- och sammanfallerav
med allt starkare integrationssträvanden i Västeuropa. Den Europeiska
Gemenskapen spelar nyckelroll i utformningen det Europa.en av nya
Konferensen Säkerhet Samarbeteoch i Europa ESK effektivi-sökerom

och bygga sina mekanismer på samarbets- och säkerhetsområdet.utsera
ÖsteuropaLänder i Central- och också inbegripnaär i dennanu process.

befolkningenDen växande ökar trycket på redan hårt ansträngda natur-
och ställer ökade krav social service.på En ökad produktivitet iresurser

Överjordbruket nödvändig för försörjaär befolkning.växande 90%att en
befolkningsökningen i u-länderna.äger Världens befolkning,av rum som

idag tilluppgår miljarder,närmare 5,5 kommer under 1990-talet ökaatt
med miljard.närmare Befolkningsökningen imåste sammanhangen ses
med andra utvecklingsfrågor fattigdom, miljöproblem, socialsom svag
utveckling, kulturella faktorer mm.

olikaMånga element kommer påverka det globala utvecklingsklima-att
under de närmaste åren. Tillväxten i industriländernasvärldshandeln,tet

politik, förändringar på den internationella kapitalmarknaden viktigaär
faktorer. Det kommer ställa ökade krav på ländernas förmåga tillatt egen
anpassningar. Länder snabbt kan förändringarpå har bättresom svara
förutsättningar till framgång. Länder redan idag marginalenlever påsom
kommer få fortsattdet svårt.att

Många länder behöver effektivare utvecklingspolitik. innebärDeten
främst ekonomisk-politiska reformer för skapa stabil ochatt meren gynn-

miljö för produktion och inflytande delaktighetstörre och i besluten.sam
För detta krävs fungerande marknadsekonomi, effektiva sociala ochen
politiska institutioner och investeringar i utbildning och hälsa ocksåmen
infrastruktur. Krav på och öppenhet ställs kraftmed växandeansvar nu av
ländernas befolkning, internationellaockså det givarsamfun-egen men av
det.

Den globala avspänningen, skillnaderna i utvecklingu-ländernas och
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införömsesidiga har ställt utvecklingssamarbetetväxande beroenden nya
möjligheter utmaningar. Komplexiteten ömsesidigheten ioch och proble-
matiken olika försök biståndetockså verksammasäger att attoss genom ge
bidrag förändringar viktigatill kräver helhetssyn på problemen där sam-

insatser för långsiktigaklarläggs. lösa akuta ellerband Isolerade att mer
givarsidan inteproblem riskerar misslyckas, på elleratt mottagar-om man

tillräckligt sammanhangen.beaktar
internationella biståndet helt otillräck-Mot bakgrund behoven detärav

i genomsnitt °0 i bistånd.ligt. OECD-länderna endast 0,35 BNP FNsavger
officiella 0,7%. inte till fattigdomStödet heller relaterat gradmål ärär av

70% fattigastehyser världenshos De 10 länder mottarmottagaren. som av
till rikare ifjärdedel biståndet. Stora länderendast går tsummor exen av

militära utgifter. detMellanöstern med höga En del samladestor av
allierade. mindre bistån-biståndet till olika i-länders Endast delgår en av

grundutbildning,till direkta satsningar bashälsovård,det går på rent vatten
% multilaterala biståndetföda. 10och UNDP hävdar endast detatt avca

6,5% bilaterala biståndet till ändamål. böroch det går sådana Härav
insatser rubriker, miljö, infra-emellertid beaktas med andraäven texatt

ofta kopplingar tillförvaltningsstöd har basbehoven.struktur,
för biståndsvolym, förOECDDAC 1992 avtagandekonstaterar en

första i nominella skönjer också trendgången Manäven atttermer. en en
minskad biståndet kanaliseras multilateraladel det totala detav genom

framtvingatstatsñnansiella i givarländerna harDet läget bespa-systemet.
ringar. Tvivlen biståndets effektivitet i vissa ocksåpå kan länder vara en
bidragande faktor.

intressen för utnyttjandet biståndsme-Konkurrerande och områden av
Östeuropa Ävenblirdel ökar. Behov insatser i Central- och akuta.merav

till additionellt bistånd för tilli fall givarländerna lagt stöd Central- ochdär
Östeuropa förvaltningsapparat förhar ofta valt användaatt sammaman

prioriteringar administra-biståndet. ställer ökade krav på knappaDet av
tiva givarsidan. hjälpa till inter-u-ländernapå Att attresurser svara upp

miljöområdet ingår i internatio-nationella överenskommelser inom nya
i humanitära insatser,konflikthärdar världen krävernella åtaganden. Nya

till flyktingströmmar hjälp till återuppbyggnad.stöd och
biståndets 30-åriga historia. BiståndetsViktiga lärdomar kan dras av

till självhjälp.syfte varit hjälp Det tänktoch harär att ettvar somge- -
utvecklingsansträngningar.tillskott till och Ge-u-ländernas sparandeeget

undervis-kunskapsöverföring investeringar i infrastruktur,och ökadenom
ning, industri biståndet viktigajordbruk och skulle kunnahälsovård, ge

utveckling. ungefär biståndet funge-bidrag till också såländernas Det var
årtionden utveckling il970-talen. starkrade under l960-och Det var av

förbättringar i framföromfattande allt hälsovård ochmånga länder, med
genomsnittslivslängden, barnadödlighe-undervisning fick effekter påsom

enskildaläskunnighet inte tillräckligt deVad beaktadeten, varmm. man
kapacitet driva nysatsningarländernas förmåga och och underhålla deatt

gjordes.som
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Verkliga förändringar krävde uppmärksamhet strukturellapå de orsa-
för tillkerna tillväxtstånd produktivitet i näringslivökad ochatt genom

samhälle. En viktig lärdom samspeletär mellan och marknad. Kon-stat
kurrenskraftiga viktigamarknader för produktions- produktivitets-är och
ökning. inte tillräckliga.De är dock för effektiva, inteDe kräver, att vara

ekonomiskbara överordnad politik främjar inhemsk produktionen som
produktivitet,och ökad också legala och strukturer barautan system som

kanstaten garantera.
Östeuropaförändringarna iMed kom frågan folkviljan och demo-om

kratisk utveckling påtagligt sin utvecklings-prägel påsättaatt mer
långsiktigsamarbetet. En hållbar, utveckling devärnarsom om svaga

inte ekonomiska reformer.kräver bara Lika viktigt förändringar i denär
politiska miljön.

Sammantaget utveckling medfört förskjutningarhar denna i interna-det
Ökadtionella biståndet. vikt har kommit läggas på ländernasatt egna

ansträngningar till utveckling. insyn, effektivFrågan och led-om ansvar
ning transparency, accountability, kommit i för-good governance har

liksomgrunden faktiskt förda politiken tillmätsrättsstatens roll. Den ökad
betydelse. planer regeringen iDe och mål mottagarlandet sigsägersom
vilja viktiga, faktisktuppnå är det vad blirär uträttasmen som som
intressant.

Nyckelfrågor blirmed detta betraktelsesätt identifiera samband mel-att
regeringars utveckling.lan politik och Här kommer frågor in rörande

regeringars legitimitet tillgängligaoch instrument i formkompetens, av
institutioner, effekterpersonal och policies utifrån.stödsamt av

konditionalitet1.2 Resultat och

Biståndet till tredje förnekarvärlden ifrågasätts alltmer. Få skyldigheten
bistå människor i akut nöd. långsiktiga forMen det gäller stödetnär detatt

utveckling meningarna delade,är frågorna hängerde två näratrots att
samman.

Biståndet ifrågasättashar kommit inte ideologiskabara utifrånatt mer
ställningstaganden offentligaroll verksamhet.och den sektornsstatensom

ifrågasattsDet har också utifrån utvecklingen i bistån-u-länderna. Vad har
det egentligen åstadkommit Har inte biståndsberoendet förökatsnarare

fattigade blirländerna Vad det biståndets målsättningarvackraav
Bistånd från regering till regering kritiseras ineffektivt. Lösningensom

ligga i enskildade organisationernas verksamhet eller marknads-attanses
krafterna friare spelrum.ges

Kritiken har olika frånbemötts med åtgärder biståndsansvariga. Inom
OECDDAC bedrivs förarbete slutsatserutvärdera och dra deatt av

erfarenheternasamlade och utveckla praxis inom olikabästa verksamhets-
områden for befolk-grund och regler. Det områdenrörsom normer som
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regionaltutbildning, utvärdering, samarbetening, miljö, urbanisering,
Konsultativaeffektivt regeringsutövande.frågoru-länder ochmellan om

ordförandeskap Världsbankenför enskilda underländergruppmöten av
i dialogen utvecklingspolicyinta ledande rollkommithar alltmer att omen

omfattandeinitiativsvenskt hargivare Påmellan och mottagare. en
ekonomiska ochgenomförts inom detnordisk FNs arbeteanalys av
effektivarekatastrofområdet. Behovetsociala inomområdet och av sam-

kraft. dignar under tyngandeMånga länderordning aktualiseras med ökad
insatser, ofta inomgivaresadministration hantera mångaatt samma

upphandling, teknikval, redovisningOlika metodik och krav påområden.
förvaltning.oftaytterligare bördor påläggeretc. en svag

organisationerna iledandeoch UNDP bör deVärldsbanken, IMF vara
liksomKonsultativaför effektivare samordning. gruppmötenarbetet sam-

Beträffande särskildaexempel. deordning programstöd sådanaärav
genomför ekonomiskatill fattiga länderriktar sig somprogram som

uppgift framfått särskild metoderstrukturreformer Sverigehar att tasom
förvaltningennedskärningar i offentliga skallför denunderlag huroch

allvarligt viktiga funktioner. I den dialogalltför skadakunna ske utan att
budgetför-diskuteras ocksåländermed mottaganderegelbundet skersom

militärutgifter i förhållande till andrasatsningardelning, påländernast.ex.
områden.

Development Reporti sina Humanhar årsrapporterUNDP senaste
jämförtgovernance ochregeringsutövande goodlyft fram frågan gottom

sociala satsningar. Ett Humanmilitär verksamhet medsatsningar på
utveckling, iför jämförelseinförts ländernasIndex harDevelopment av

iförväntad livslängd deltagandekombineras ochvilket inkomst med
högnivåmöte i 1992OECDDACs decemberutbildning läskunnighet.och

militärutgifter nyckelfaktorreducering överdrivna ärpoängterade att enav
frågorresursutnyttjande. ieffektivt Dessaregeringsutövande ochi tasgott

i biståndet.utsträckning i beaktandeökad
väldigadragits bakgrund deOECDDAC har slutsatsenI att mot av

särskiltutvecklingsområdet, med beaktande deutmaningarna på an-av
ekonomiskademokratisering och struktur-strängningar för ökadgörssom

utvecklingsresurserväsentligt såvälreformer ökadei u-länderna, krävs
i relation tillocksåkvantitativt kvalitativt. Behoven måste sättassom

varierautnyttja biståndet, kan mel-effektivt någotmöjligheterna att som
med beakt-olika konstaterar dock ävenländer och områden. Manlan att

vidamöjligheterna defrågor överstiger behoven ochande dessa nuva-av
nivåerna för biståndet.rande

mellan givare ochökadkan ocksåMan mottagarenotera omen samsyn
för uppnå dessa, därför utveckling och medelmålen hållbar atten
för effektivisera ledningliksom åtgärderbetydelse betonasmarknadens att

folkligaför främja det deltagandet.kontroll ochoch att
Ökade biståndet medför utvärde-resultat i ocksåkrav på attatt prestera

former förliksomringsfrågorna får ökad uppmärksamhet att presentera
biståndet endastbiståndet. bör dock betonas ärinformera Detoch attom
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flera faktorer påverkar utvecklingen. Mottagarlandets politiken av som
och förmåga genomföra insatsernaatt är avgörande för slutligadet resul-

Effekter vissa insatser kantatet. utvärderas och bedömas först efter långav
tid. Mycket biståndet tillstöd föroch detta krävsav avser processer
utveckling resultatmått och metoder. Olika givare, däribland Sverige,av

inför frågorstår hur kan utveckla resultatredovisningen i bistån-om man
det.

Frågor mottagarlandets prioriteringar utvecklingsresurserom egna av
väger vid biståndsgivarnas bedömningtyngre och överväganden. Mål- och

Ökatresultatstyrning får ökad betydelse i biståndet. till reformproces-stöd
ställer krav helhetssynpå hos givaren och innebär kravställandetserna att

på flyttas till den övergripande utvecklingspolitiken.mottagaren Detupp
innebär också behov och krav på samordningatt biståndet ökar.av av

Utvecklingen i mottagarländerna med ökad politisk öppenhet och eko-
nomiska reformer, också ökad insikt hos givarna biståndetsmen en om
möjligheter och begränsningar medför det bör finnas förutsättningaratt nu
för uppriktig dialog mellan givare och inriktad förpåen mer mottagare
utvecklingen centrala problem. Biståndet ömsesidigtär åtagande. Omett
inte vadgör ankommer på dennemotparten det inte självklartärsom att
givaren insatser ska verksamheten fungera. Resultatetgenom attmer
kan bli bevarat eller ökat biståndsberoende.ett Ambitionsnivån måste

efter förutsättningarna. Vilken långsiktigt stöd givarna,typ äranpassas av
däribland Sverige, villiga de fattiga länderna efteratt även detge att
reformprogrammen fullföljts Ambitionsnivån måste givetvis anpassas
efter förutsättningarna i de enskilda länderna. Därmed inte intedetsagt att
finns utsikter för misstag i biståndet, biståndsgivarnasdär ambitionernya
inte visar sig förankringha den och de förutsättningar hos mottagaren som
krävs för hållbarhet.

1.3 Det svenska biståndet

Biståndsviljan hos det svenska folket har legat på nivåhög under mångaen
år. 1991 °0ansåg 66 de tillfrågade i SCBs årliga undersökningav av
biståndsopinionen biståndet borde på nivåatt eller öka. 1992vara samma
har emellertid siffranden sjunkit till %.54 Samtidigt 38 bistån-attanser
det bör minska jämfört med 27% i den föregående mätningen. Liksom
tidigare visarår undersökningen förstödet biståndet är större blandatt
kvinnor blandän ochmän biståndspositivaäratt än medelål-yngre mer
ders och äldre.

relativtDen kraftiga nedgången i opinionen under det året kansenaste
sannolikt till betydande förklarasdel den ekonomiska lågkonjunkturenav
och den ökade arbetslösheten. Kritiken biståndet ifrågasättandetochmot

effektivitetdess kan också bidragande orsak.av vara en
Enligt utredningens mening ligger det hel idel den kritiken som

2 13-0034
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Sverige tidigare borde habiståndet, därframförts attmot anserman
centralstyrning ekono-starki u-länderna, tavarterreagerat mot avexsom

åsiktsfrihet. Om landbegränsningar istatliga bolag ochineffektivamin, ett
förstärkas bistån-effekternautvecklingspolitik kansnedvridandeför aven

tidigttillräckligtgivare, insåg intemånga andraSverige, i likhet meddet.
afrikanska länder.fördes ipolitik mångai densvagheterna t exsom

ständigtSjälvhjälp måstehjälp tillsyftetBiståndet med att vara en --
aktivtocksåbiståndet harsvenskaförändringar. I dettill ettyttreanpassas

inriktningifrågaorganisatorisktbedrivits såvälförändringsarbete omsom
fått krisanpassas. Ibiståndetfattiga harländermångaverksamheten. Iav

former och påiutvecklingssamarbetetillmöjligheterandra åter nyages
jämbördig basis.mer

för detvid utrikesdepartementet1989 utarbetades1988- ett program
mottagarlandetskonstateradestill Afrika. I detfortsatta biståndet att

befolkningendenochåterupprättasmåste gentemotansvaret egnaansvar
måste klarläggas.givaremellan ochRollfördelningentydligt.bli mottagare
förpolitikfrämja öppenbiståndet skullefastslogRiksdagen att en meren

socialtstärktekonomi kombinerat meddecentraliserad ettoch ansvar.
rehabilitering infra-hushållning medtill bättreStöd naturresurserna, av

institutionsförstärkning andrakunskapsutveckling ochstrukturen, var
omfattandeinlettsin verksamhetförharSIDA ettcentrala element.

drivaskanför verksamhetenhurs.k. rollarbetet,förändringsarbete, det
framtvingatKrisutvecklingen i länder harmångaenligt synsättet.det nya

innehåll.inriktning ochbiståndetsanpassning aven
regeringLatinamerika ochi harmed ländernaBeträffande samarbetet

Asiendemokratierna. Förför till deriktlinjer stöddragitriksdag nyaupp
nyligen medavslutatsinom departementetpolicyarbeteomfattandehar ett

Analysernaarbetet.fortsatta svenskaplattform för detsyfte skapaatt en
bla visar påi Asien,utvecklingenfasta lärdomartagit påbl.a.har somav

varitharoch marknadmellansamspeletochbetydelsetillväxtens statatt
fördelning.for tillväxt ochförutsättningarför skapajustcentralt att

Översyner inriktning ochverksamhetensrörandegjortsintehar bara
198384verksamheten.formerna förbeträffande ut-ocksåinnehåll utan

samlade198990 det19841 och överSIDA Ds UDfördes översyn aven
området börmultilaterala199017. Inom detSOUbiståndetbilaterala

effektivare inom detFNutredningennordiskaframhållas den ettom
parla-FN-projektetNordiskaekonomiska området samtsociala och en
SOUmultilaterala biståndetsvenskautredning detmentarisk om

199148.
finns någonknappastibland hävdas detdetbiståndshåll brukar attFrån

givarejust biståndet. Mångautvärderadsåverksamhet är somsomannan
finnsOECDDACutvärderingsadministrationer iochhar byggt egnaupp

frågor.dessamedarbetarexpertgrupp somen
effektivitet beslut,BrabiståndetsutredningutrikesdepartementetsI om

inomutvärderingar skermängdbekräftas bilden199061Ds attav en
Utred-verksamheten.vägledning för denförorganisationerna att egnage
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ningen visar också möjligtdet är bakgrund operationella ochatt att mot av
biståndspolitiska utifrånmål och utvärderingar på sektor- ochprogram-,
projektnivå besvara frågan insatta utnyttjas effektivt för deom resurser
avsedda ändamålen.

Förändringarna i delar världen medför frivilligaocksåstora attav
organisationer får framträdandeoch iroller samhällsutvecklingen.nya mer
Demokratiseringen ökar behovet självständiga organisationer. Statsap-av

nedgång sönderfalleller i många u-länder ställer krav påparatens nya
organisationerna, där de kanske tvingas över delar samhälletsta stora av
uppgifter.

De svenska frivilligorganisationerna spelar viktig iroll utvecklings-en
samarbetet dels omfattande verksamhet och delsgenom en egen som
förmedlare katastrofmsatser. Mot bakgrund förändringar i biståndetsav av
miljö och den utvecklingensnabba statsbidragen har SIDA låtit göraav en

biståndetöversyn enskilda organisationer Solidaritet medav stats-genom
bidrag.

Enligt 199293 100, bilaga har mottagarländernas agerande medprop
avseende på demokrati, förrespekt mänskliga rättigheter, utveckling av
marknadsekonomi effektivitet ioch utnyttjandet biståndet förbetydelseav
fördelningen det biståndet.svenska I sammanhanget framhålls ocksåav
militärutgifterna relaterat till landets satsningar på sociala sektorer.

Mot bakgrund diskussionen riktlinjernaoch vill utredningenav ovan
följandepeka på frågorcentrala i utvecklingssamarbetet

bistånd främjabör tillövergången ochöppen konkurrensutsatten-
ekonomi främja tillträde tillu-ländernas världsmarknaden,samt
biståndet främjabör produktivitet tillväxtökad och i jordbruk och-
näringsliv för hållbar utveckling,en
biståndet främjabör utvecklingen demokrati och hävdandetmot av-
mänskliga rättigheter,
biståndet främja ansvarsfulltbör ledarskap, good governance,-
behovet ökad resultatorientering i verksamheten,av-
bistånd inte utgår i katastrofsituationer långsiktigtbörsom rena vara-
och förutsättningenbygga på också det mottagande landet mobi-att
liserar växande inhemskt sparande,resurser genom
bistånd tillhandahållasbör i former förenligaär med målet attsom-
utveckla förmåga till utveckling,mottagarens egen
bistånd ibör högre igrad tillhandahållasän dag på sådant sätt detatt-

tillleder snedvridningar mottagarlandets ekonomi,av
behovet biståndssamordning.ökadav-

1.4 Europasamarbetet

Avtalet europeiskt ekonomiskt innebärsamarbete EES Sverigeett attom
kan i inredelta EGs frimarknad med rörlighet för tjänster,personer, varor

kapital.och EGs medlemsländer för 40% det totala biståndetsvarar ca av
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blivid medlemskap lvia skullebiståndet EGi svenskavärlden. Det ett ca
miljard kr år.per

medlemsländernassamordningEG ökaddiskussioner inomI avom
dennaturlig komponent. Ibiståndet inutrikespolitik kommer nyasom en
biståndfast EGsMaastricht 1991i slåsfrånunionstraktaten toppmötet att

till medlemslän-komplementfortsättningen utgörai kommeräven ettatt
dockbistånd. Ambitionerna harmultilateralabilaterala ochövrigadernas

beträffande med-informationsutbytesamordning ochhöjts vad avavser
ställas krav påSannolikt kommer detbistånd.lemsländernas attatt en-

överenskom-biståndspolitik inte motverkari sinskilda medlemsländer en
säkerhetspolitik.utrikes- ochmen

eventuelltför biståndet vidstudie konsekvensernasärskild har ettl en
biståndspolitiken,i NrAktuelltUDUbelystssvenskt medlemskap

bistånd i huvudsakEGsinriktningenkonstateras1992. Här att av
Även probleminteSveriges politik. några störremedöverensstämmer om
integration finns skälvid närmareför biståndsområdetförutses atten

ställning till.Sverige medlem måstevissa aspekteranalysera tasomsom
De svenskaoch samverkan.frågorblDet rör gemensamma programoma

organisationerflerai biståndet ocholika arbetssätterfarenheterna är att
värde-kreativiteten. kanDettaför effektiviteten ochkan bra vara envara

initiativ ochLikaså kanerfarenhet i europasamarbetet.full gemensamma
medlemsskap skulle ocksåkatastrofområdet. Ettfrämjas inomåtgärder

finnsEG-biståndet. EGinom Inomför tjänsteexportmarknadöppna en ny
organisationer och det kanenskildamellanomfattande kontaktnät varaett

sig for ökatförberedaorganisationernaför de svenska ettskäl att samar-
bete.

skulle påverkaanpassning till EGskäl hurfinns ocksåDet att se en
Lomé-till u-länderna. Inomi förhållandepolitikSveriges samlade

biståndhandel,bådeomfattande avtal reglerarfrnnskonventionen som
TullfrihetStillaKaribien och Havet.i Afrika,länderkrediter medoch

industrivaror från dessa länder.för allaEG-marknaden nästanlämnas på
Sänkningenför jordbruksvaror. gräns-finns i första handRestriktioner av
för textilimporten äravvecklingen kvoterochinom jordbruketskyddet av

Enligt utred-handel.u-ländernassvenska åtgärderexempel på gynnarsom
politikförverkainom EG kunnaSverigemening börningens somen

u-länderna.generellt gynnar
biståndssamarbe-multilateralaiagerande detBeträffande EG-ländernas

för medlemsstaternaförefaller lättaredet accepteraintrycket attär atttet
finansiellaiolika deinom och dess änFNagerandesamordnat organett

och IMF.Världsbankeninstitutionerna som

framtidenförSlutsatser1.5

beskriva del deförsöktutredningenavsnitt harföregående1 av om-en
erfa-generellabiståndet och någrapåverkarvärldsförändringar mersom
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renheter utvecklingssamarbetet. De organisatoriska frågorna harav ett
mycket nära samband med de diskuteratsproblem ochsom ovan som
hänger biståndspolitikensmed innehåll effektivitet.och Mot densamman
bakgrunden vill utredningen sammanfattningsvis redovisa några slutsatser
rörandet biståndet miljöoch dess i framtiden.

ÄvenO många utvecklingsproblem i fattigade länderna för tillfälletom
tycks överskuggas omvälvningarna i Europa är det mycket talarav som
för kommerde sig påminda igöra de rikaatt länderna med förnyadatt
styrka. Befolkningsutvecklingen, de globala miljöfrågorna, migrations-
och flyktingproblemen, också skuldproblematiken och handelsfrå-men

centrala frågor for framtidenär och kräver regionala och globalagorna
lösningar och iåtgärder internationell samverkan. Detta kräver bl a
kraftfulla multilaterala institutioner.

O Den globala avspänningen bör möjligheterökade till konstruktivage
lösningar på mellanstatliga frigöraproblem och for utveckling.resurser
Samtidigt visar den utvecklingen på ökade etniskasenaste motsätt-
ningar i länder och tidigareområden med hårt förtryck och där man

institutionersaknar och traditioner kunna lösa konflikter fredligpåatt
Behovetväg. samverkan olikamellan verksamhetsområden ökar.av

Frågan militärutgifters påverkan utvecklingsfrågorpå såvälom avser
säkerhetspolitiska överväganden utvecklingsekonomiska ställ-som
ningstaganden. Effekten flyktingströmmar i samband krigmed inne-av
bär de människor flytt måste undsättas med katastrofhjälpatt försom

överleva. En varaktig lösning på deras problematt måste däremot sökas
i fredsskapande och konfliktlösande åtgärder, möjliggör återvän-som
dande till hemlandet.

O Detta innebär bl.a. fungerandebehov dialog och ömsesidigtav mer
samarbete mellan rika fattigaoch länder. Utredningen bistån-attmenar
det därvid måste vila på helhetssyn på våra förbindelser meden
u-ländema. Dessa internationellrör brett i samverkan,ett engagemang
handel och kommersiella relationer, politisk dialog och utbyte men

effektivitetockså och långsiktighet i utvecklingssamarbetet. vilarDet
inte bara solidaritetpå fattigamed människor och länder också påutan

ömsesidigt intresse i fråga globalett säkerhet, handel utveckling.ochom
BiståndetO införställs problem utmaningar.och Fler länder ochnya

kvalificerarområden sig berättigade till bistånd enligt OECDssom
och verksamhetsfálten för biståndet växer. Prioriteringsfrå-normer

i biståndet blir viktigare.allt insatserDet gäller i nödsitua-akutagorna
tioner och vikten långsiktigapå åtgärder. Det gäller insatseratt satsaav
i vårt närområde hjälpoch till andra delar världen. Det gällerav
finansiering internationella åtaganden inte inomminst miljöområ-av
det.

fortsattO Behov brett för fattigade länderna kommerav engagemang
enligt utredningens mening sannolikt inte ökade admi-att motsvaras av
nistrativa Tvärtom gäller det utnyttja tillgängligaattresurser. resurser

effektivt tydliggöra rollerna for de olika aktörernaattmer genom men
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Politiskrationaliseringar.till integration ochmöjligheterockså söka
för bistånds-väsentligtinriktningbiståndets mål och ärklarhet rörande

sina arbetsupp-formuleraförmågaeffektivitet ochmyndigheternas att
gifter.

för-och kravenifrågasätts öppetverksamhet attBiståndet mersom
påtagliga ökar. Förvisa resultateffektiviteten och kunna attbättra

till akutainte baraför biståndintresseallmänhetensvidmakthålla
till detmassmedias intresse,ofta väckernödsituationer, utansom

opinionsbildning. ställer kravDetaktivsamarbetet krävslångsiktiga en
utvärde-uppföljningar ochliksomi biståndetbrettpå engagemang

förlättillgängligablirdesåkanringar, resultatendär attpresenteras
allmänhet.beslutsfattare och

fördafaktiskt utveck-biståndsgivningen ökar. DeniKonditionaliteten
bedömningenvikt vidtillmäts ökadi mottagarlandetlingspolitiken av

socialainte dengäller baraeffektivt bistånd. Detmöjligheterna att ge
ländernasockså hurutvecklingspolitikenekonomiskaoch utan rege-

folkliga deltagan-och detmänskliga rättigheternaderingar respekterar
därför fortlö-behövsbiståndsgivarens synpunktutvecklingen. Uridet

enskildautvecklingen ianalyserdjuplodandeocksåpande avmermen
reforrnprogramekonomiskasociala ochtillregioner. Stödochländer

överblick och kunskapkräverdemokratiseringsprocessertilloch om
ochRollfrågorna mellan givarefrågor i länderna. motta-institutionella

kompetensproñl hosandra krav påtydliga. ställerDettamåste varagare
övergri-bedömning denmöjligheten göraalltifrångivarna att aven-

insatser ochplanerarfrågor hurtillpolitiken i ländernapande om man
resultaten.utvärderarföljer ochupp

investeringarellersektorprogramoch bredatill storaStöd processer
och mellangivare ochmellaneffektivare samordning mottagarekräver

skallgivareflertaletlinjen hos ärbärandegivarna. att mottagarnaDen
förvalt-alltförländer harkoordineringen. Mångaför svagaansvara

tillfredsställande.perspektiv dettakunna görai kortareningar för ettatt
blirsitt stöd så detutformagivarnaockså krav på attställerDet att

samordningsfunktio-för stärkaliksom insatserlättadministrerat att
mottagarländerna.inerna
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Kapitel 2

bilateralaDet biståndet

De statistiska uppgifterna i kapitel 3 och 4 hämtade frånär SIDAs
Bistånd i siffror diagram,och från myndigheternas bokslut och verksam-
hetsberättelser, från budgetpropositioner faktabilaga.medsamt

2.1 bilateralaDet biståndets organisation

Det svenska biståndets organisation och arbetsformer har ändrats i flera
avseenden under årens lopp. bildadesSIDA 1965. innebarDet koncent-en
ration biståndsadministrationen till Under slutet 1960-ettav organ. av
talet och början 1970-talet expanderade SIDA samtidigt biståndetav som
ökade kraftigt i volym. 1970 inrättades utrikesdepartementets avdelning
för internationellt utvecklingssamarbete och huvudansvaret för u-
landspolitiken samlades tilldärmed inträttandeUD. Dess föranledde
emellertid ingen ändring i SIDAs instruktion.

Under hälften 1970-talet inrättades fler biståndsmyndigheter.senare av
fannsDet politisk önskan utvidga kretsen mottagarländer utanföratten av

programlandskretsen och önskan samarbete på näringslivsområdet.en om
För de verksamheterna bildades myndigheter BITS, SAREC,nya nya
IMPOD och SWEDFUND. Gemensamt för de IMPOD, BITSorganennya
och SWEDFUND starkare betoning det handelsfrämjande insla-var en av

i förhållande till det SIDA administrerade biståndet.get Dessa skulleav
också sig tillvända bredare krets u-länder än programländerna ochen av
därmed också u-länder med starkare ekonomisk bas.

Utredningen Organisation och arbetsformer inom bilateralt utvecklings-
bistånd, SOU 199017, hade tillbla uppgift analysera behovenatt av
förändringar i organisationen bilateraladet biståndet och dess arbets-av
former. Utredningen resulterade i SWEDFUND, IMPOD och delaratt av
SIDAs industribyrå slogs till SwedeCorp.samman

Nedan följer kortfattad beskrivning de svenska biståndsaktörernaen av
utrikesdepartementet myndigheternaoch SIDA, BITS, SAREC och-

SwedeCorp.
På den svenska biståndsarenan finns även många andra aktörer såsom

Styrelsen för u-landsutbildning i Sandö och Nordiska Afrikainstitutet som
också finansieras från biståndsanslagen, flertal folkrörelser och andraett
enskilda organisationer, u-landsverksamhet till finansie-del ocksåstorvars

från biståndsanslagen, Svenska Institutet fått vissa uppgifter inomras som
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Östeuropabiståndet, intefl. aktörernäringslivet Då dessaaktörer mur
här.beskrivs intede närmareutredningsuppdragetomfattasdirekt av

Utrikesdepartementetl

utvecklingssamar-internationelltavdelning förUtrikesdepartementets
regeringskansliet för detinomu-avdelningen,i dagligt talbete, ansvarar

i enheterorganiseradAvdelningen ärutvecklingssamarbetet. tresvenska
biståndet, dvsmultilateralaför detUl,första enheten,Den ansvarar-

organisationerinternationellaadministrerasbiståndet genomsom -
Livs-utvecklingsbankerna.regionalaVärldsbanken och defrämst FN,

energi,jordbruk,internationella frågor rörandemedelsbistånd och
också Ul.handläggsflyktingarmiljö, befolkning, barn, avm m

detbiståndet, dvsför bilateraladetU2,andra enheten,Den ansvarar-
ochadministreras SIDAmottagarländernatilldirekta biståndet avsom

utvecklingen ibiståndsmyndigheter. U2 bevakar motta-andra svenska
frågor mänsk-katastrofbistånd,förocksåochgarländerna omansvarar

miljöfrågordemokrati,rättigheter ochliga m m.
samordningplaneringför ochtredje U3,enheten,Den avansvarar-

frågor. U3u-landsekonomiskaför allmännabudgetpropositionen samt
nordiska bi-administration,biståndsmyndigheternasocksåhandhar

tekniskt samarbeteu-krediter ochbetalningsbalansstöd,ståndsfrågor,
näringslivsbiståndSAREC ochforskningsbistândBITS, genomgenom

informationstatistik ochSwedeC0rp, mm.genom
medsamordna arbetethuvudsakliga rolleru-avdelning harUDs atttre

kontrollför styrning ochregeringskansliet,inombiståndsfrågor att svara
biståndsmyn-fungerasjälvverksamhet,bistândsorganens samt att somav

biståndet.multilateralainomdighet det
jan 1993.personalstyrka på 55tillsammansharenheternaDe tre caen

ochstatssekreterarestatsråd,ledningenpolitiska utgörsDen ett enav
sakkunniga.politiskt

ÖSEKÖsteuropasekretariatet till Central- ochbiståndetsamordnar
ÖstsamarbetetsÖsteuropa. ibeskrivs kaporganisation närmare

utveckling SIDAinternationellförStyrelsen2.1.2

genomföra ochuppgifttill planera,harinrättades år 1965,SIDA, attsom
underu-ländernautvecklingssamarbetet meddirektaadministrera det

f nitton ksamarbetet medomfattar delsbiståndC2-anslaget. Detta sn
katastrof-bistånd,nedan, dels andrase tprogramländer typer exav

biståndorganisationer,via enskildautvecklingsprojekttillbidraginsatser,
främjandeförbiståndmilj öbistånd, ochbefrielserörelser,till flyktingar och

delaradministrerarSIDAmänskliga rättigheter.demokrati och avav
Östeuropa katastrofbiståndet och stödetochtill Central-biståndet genom

organisationer.enskildaandrafolkrörelser och
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SIDA organiserat fyraär på avdelningar med regionalt avdel-ansvar, en
ning for sektorbyråerna och administrativ avdelning. finnsDärutöveren

planeringssekretariat och informationssekretariat direktett ärett som
underställda generaldirektören. sjuttonI programländerna SIDAharav
biståndskontor, avveckling.är underettvarav

SIDA leds styrelse, regeringen. På SIDA finns 560utsesav en som av ca
febanställda 1992, vid120 bistándskontoren.varav ca

Beredningen för2.1.3 internationellt tekniskt-ekonomiskt
samarbete BI TS

Beredningen för internationellt tekniskt-ekonomiskt samarbete BITS in-
1975rättades år under utbildningsberedningen och fick år 1979namnet

ställning självständig myndighet utrikesdepartementet.under BITSsom
uppgifthar främja ekonomisk och social utveckling i enskildaattsom

utvecklingsländer utvidga och stärka Sveriges relationer med dessasamt
länder insatser i samarbete med svenska institutioner företag.ochgenom
BITS medverkar i planering finansieringoch olika projekt. Verksamhe-av

omfattar tekniskt samarbete, bl konsultinsatser, internatio-ten genom a
nella i Sverige,kurser u-krediter.samt

tekniskaDet samarbetet skall huvudsakligen ske med u-länder utanför
kretsen SIDAs programländer. syftar i förstaDet tillhand teknologi-av
överföring inom områden där Sverige särskilda förutsättningarhar frågai

kunnande och kapacitet. BITS arbetar med tekniska samarbetsprojektom
priori skall bundna till Sverige leverantörsland, bådesom a vara som av

tjänster.och BITS är ledande aktör i det svenska bilateralavaror en
Östeuropa.biståndsfinansierade samarbetet med Central- och

U-krediter beviljaskan kreditvärdiga länder bland SIDAs programlän-
der, u-länder vilkamed Sverige bedriver tekniskt ellersamarbete andra
länder utvecklingspolitik bedöms Sverigesöverensstämma med prio-vars
riteringar.

BITS leds styrelse regeringen. Vid finnsBITS 30utsesav en som av ca
jananställda 1993.

Styrelsen för2.1.4 u-landsforskning SAREC

Beredningen för u-landsforskning, inrättades år 1975, ombildades årsom
1979 till självständig myndighet förstyrelsen u-landsforskningen -
SAREC. SAREC har till uppgift främja forskning kan underlättaatt som
för u-länderna utvecklas ökat självbestämmande och ekono-att mot mot
misk socialoch rättvisa. åliggerDet enligt myndighetens instruktion SA-
REC att

främja forskning och bevaka forskningsfrágor inom områden ärsom-
betydelsefulla för u-länderna föroch utvecklingssamarbete,
handlägga frågor forskningssamarbeterörande bi-med u-länderna,-
ståndsfinansierat tillstöd u-länderna forskningsområdetpå stödsamt
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forskningsprogram,internationellau-landsinriktadetill
u-landsforskning i Sverige,forfördela anslag-

u-landsforskning.forinom områdenforskningsinsatserinitiativ tillta-
40regeringen. SAREC harstyrelseSAREC leds utses casom avenav

jan 1993.anställda

näringslivsbistånd Swede-internationelltförStyrelsen2.1.5
Corp

samtidigtbildades 1991närningslivsbistånd årfor internationelltStyrelsen
fondenbildat 1975,IMPOD,u-landsprodukterförimportkontoretsom

ochinrättat 1978SWEDFUND,industriellt med u-länderfor samarbete
SwedeCorp skall,former.i sina dåvarandeindustribyrå upphördeSIDAs

tillbidrabiståndet,for svenskafor generella målen detdeinom enramen
instruktion framgårmyndighetensinäringslivet u-länder. Avutveckling av

särskilt skallSwedeCorpatt
for investeringar ochförutsättningar skapasforverka att gynnsamma-

till närings-kunskapsöverföringi mottagarländemaföretagande genom
näringslivsorganisationerliv och

information ochforhandel blfrämja ländersdessa att svaraa genom-
markna-avsättningsmöjligheter svenskapå denrådgivning ifråga om

den.
utvecklingenbidra tillInternationalSwedfund ABi samverkan med av-

riskkapitalsatsningar,mottagarländemabärkraftiga företag i genom
näringsliv.med svensktfrämst i samarbete

regeringen. SwedeCorp harstyrelseSwedeCorp leds utses aven somav
jan 1993.anställda50ca

tillkom årSwedfund International ABstatliga aktiebolagethelägdaDet
SwedeCorp ochstiftelsen SWEDFUND.ombildning1991 avgenom en

redovisnings-bokförings- ocholika regel-,International harSwedfund AB
InternationalSwedfund ABledning och personal.system, gemensammen
kontakter mellanförmedlaindustriområdethuvuduppgift påhar attsom

Östeuropa,ochCentral-i u-länder ochintressenterföretag ochsvenska
etablering samägdaimedverkaförinvesteringsstudiertillbidra samt av

aktiekapital, lån- ochi forminsatserjointföretag, k ventures, avgenoms
SwedeCorps.sammanfaller delvis medstyrelsegarantigivning. Bolagets

Andra organisation2.1.6 givares

olikapåbiståndsverksamhetenorganiseravaltgivarländer harOlika att
organisationgivarländernasgjorts mellan de störstajämförelse harsätt. En

för biståndetpolitiska är1992. DetI-Ianglin, SamsetForss, ansvaret
föriantingen departementvanligtvis i departement,placerat separatettett

vissaIutrikesdepartementet.delutvecklingssamarbete eller avsom en
i utrikesdepartementet,inkorporeratbiståndssystemetländer helaär som

vanligtdockmyndighetsrollen. Det ärsigtagit på heladärmed också mera



SOU 19931 43

Figur Schematisk2.1 översikt över den administrativa strukturen i utvecklings-
samarbetetForss, Hanglin, Samset1992

Parlament Parlament

Departement Departement

Myndighet

Mottagare Mottagare

Exempel Danmark, Finland Exempel Norge, Canada,
Storbritannien, USA

Parlament Parlament

I
Departement Departement

Myndigheter Myndigheter

Mottagare Mottagare

Exempel Tyskland, Italien Exempel Frankrike, Japan,
Holland, Sverige Grekland, Spanien
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administrativatillbiståndspolitiken delegeratsimplementeringenatt av
utanförorganisationer departementet.

för verkställandetmyndighet medfinns det endavissa länderI ansvaren
myndigheter påfleraSverige, delaribiståndspolitiken, och andra, somav

fråndirektantingendelegeras,ocksåverkställandetVidare kanansvaret.
tillorganisationer,till halv-statligamyndighet,frånministeriet eller en

till privata sektorn.organisationer eller denenskilda
sin bi-organiseratolika givarländerschematiskt hurvisarFigur 2.1

ansvarigt depar-organisationen, medsvenskaståndsverksamhet. Den ett
Tysk-i princip densammabiståndsmyndigheterflera äroch somtement

organisationsal-visar andraFigurenNederländerna.Italiens ochlands, tre
biståndsmyndigheten Da-exempelvis inkorporeratternativ. Danmark har

biståndsmyndig-Norad endaharutrikesdepartementet. Norgenida i som
exempel på detFrankrike ärutrikesdepartementet.underställd etthet,

ochflera departementdelat mellanbiståndsansvaretalternativet ärfjärde
myndigheter.fleramellanäven

översik-schematiskakomplicerad vad denänVerkligheten dockär mer
funktion gällertvadverkställandeharvissa departementantyder exten en

principiverksamheteni Sverige,biståndet sommultilateraladet trots att
myndigheterVissaflera myndigheter. rapporterartill ellerdelegerats en

till flera departement.ibland

utvecklingbiståndetsbilaterala2.2 Det

bilateraltinomarbetsformerOrganisation och ut-utredningarnablaI
biståndsadministra-Effektivareoch199017vecklingsbistånd SOU

biståndsom-utvecklingen pågenomgång19841 görstion DsUD aven
bila-avsnitt detutrednings1970-talen. Denna1960- ochunderrådet om

tidigaoch det1980-taletutveckling påkoncentrerasbiståndetsterala
centrala begreppnågrautredningen dock klargöravill1990-talet. Först

och landramar.landprogrammering, programländer

Landprogrammeringsbegreppet2.2.1

och 1970-talen. Detfram 1960-landprogrammering underväxteBegreppet
bi-multilateralaflesta bilaterala ochsamtidigt iungefär delanserades

Programmes, baserasinförde sina CountryUNDPståndsorgan. t somex
1970-i börjanPlanning Figurelndicativefinansiell Thepå avram,en

bistånds-svenskainfördes i densuccessivtlandprogrammeringtalet. Då
biståndsmyndigheten.endaSIDA denl970-taletunderverksamheten var

varitväsentliga delartill ifram dessBiståndsadministrationen hade upp-
delades197172budgetåretoch medprojekthantering. Frånkringbyggd

efteristället in länder.för bilateral verksamhetbiståndsanslaget
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statsverkspropositionen landprogrammeringens utform-1972l beskrevs
följandening på sätt

till förfo-till Sverige ställaMed hänsyn de kan beräknasresurser som
utformas, igande under de åren samarbete mednärmaste nära mottagar-

regering, insatserlandets plan konkreta baseras påöver mottagar-en som
prioriteringar. insatser företaslandets behov och Med undantag av som av

enskilda organisationer förutsätts omfatta Sveri-dessa Samarbetsprogram
bilaterala i fråga.totala utvecklingssamarbete med ländernages

Landprogrammeringen diskuteras utförligt i biståndspolitiskaden ut-
redningen SOU i biståndsor-197713 och 14 och den behandlades även
ganisationsutredningen iDsUD 19841 SOU 199017. 1 dessasamt texter
definieras landprogrammering för utvecklings-en metod planeraattsom

finansiell enskildabistånd ifrån dels given dels detutgårsom en ram,
prioriteringar.u-landets behov och

biståndsterrninologi bistånd fåttsvensk har landprogrammeratI en
specifik operationell definition. bistånd inomEndast det lämnas desom av

kommitriksdagen beslutade landramarna till programländerna har att
innefattadebörjan 1970-talet detkallas landprogram. I landramarnaav

biståndet till i fråga. SIDA sintotala länderna Numera har delstoren av
vid sidan bistånd förmedlasverksamhet landramarna. Detav som av

biståndsmyndigheter inte iövriga ingår heller landprogrammet, be-som
landprogrammeringanvänds idag. och landprogramBegreppengreppet

förlorat sin ursprungligai sin tappning betydelsehar nuvarande de-
biståndet tillomfattar inte längre bilaterala land.det totala ett

landramarprogramländer och2.2.2 Begreppen

riksdagen förslagLandram beteckningen den medelsramär på påsom av
årligen fattar för Följanderegeringen programländerna. län-beslut om

rubriceras programländer eller landramsländer budgetåretder som
Guinea-Bissau, Indien,199293 Angola, Bangladesh, Botswana, Etiopien,

Namibia, Nicaragua, SriKap Verde, Kenya, Laos, Lesotho, Moçambique,
Tanzania, Vietnam, Zambia Zimbabwe. land-Lanka, Uganda, och Inom

fiske,verksamheter till jordbruk, skogsbruk, hälso-stödramen ryms som
befolkningsfrågor, infra-vård, undervisning, Finansverksamhet,handel,

importstödstruktur, m m.
långsiktigaRiksdagen och regering bemyndigat förhar SIDA denatt

planeringen utfástelsergöra gånger den aktuella medelsramen.treom
SIDA ingå insatser i tillkan avtal länder beloppmottagande ettm a o om

gånger landramen. SIDAs samarbete medär större äntresom program-
länderna regleras dels samarbetsavtal medhuvudavtal, kett ettgenom s

löptid, förnormalt två års det bilaterala samarbetet,som anger ramarna
olika femdels sektor- eller insatsavtal löptid till och delsmed år, etten upp

SIDA-samarbetet i iproceduravtal. regleras avtal med länderna tremao
dimensioner projektnivå årsvis idels på sektor- eller verksamheter, dels
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fråga i fleråriga särskilda villkoroch dels avtal rörande ochom resurser
åtaganden.

innebärDetta landramen till land 100 milj kr år så kanäratt ettom
ingåSIDA det året avtal exempelvis utbildningsstöd miljunder å 70ettom

förvaltningsbiståndkr, á 50 milj miljkr och hälsovårdsprogram å 30 kr och
landsbygdsutvecklingsprogram å 150 milj olikakr. De sektorprogrammen

flera framåt i tiden, miljkan avtal år de bör bygga på 100 krattavse men
utbildningsstödetbetalas under år Om regleras femårigtut ettt ex genom

utbetalningaravtal kan 20 milj kr 20 milj miljdet år kr år 15avse om
kr 10 milj milj tillår kr år 4 och 5 kr år dvs ett program en summa av
70 milj kr.

följer inte alltför drastiskt, eftersomdetta landramen kan ändrasAv att
inte fullgöra sina insatsavtal. viss långsiktighetSIDA då kan Därmed är en

inbyggd i insatserna för flera framåtkan planeras år och bådesystemet -
SIDA disponeraoch det mottagande landet kommer kunnavet att attman

slutföramedel Längden på sektoravtalen mellan SIDAatt programmen.
myndigheterna i möjlighet integreraoch mottagarländerna länderna attger

biståndet i sin utvecklingsplanering och budgetprocess.
iLandramssamarbetet har både givarkretsar och mottagarländernaav

förkommit bli speciell relation till Sverige.symbol Landramarnasatt en
biståndet till minskatandel det totala programländerna har sedanav

icke-landramsfinansierade1970-talet och allt del det biståndetstörreen av
kommit i landprogramliknande formerhar beredas i den bemärkelsenatt

in i efterdet helhetssammanhang dialog medsätts näraatt ett mottagaren.
i för-Landramarna analyseras vidare tabeller och diagram nedan och dess

och nackdelar analyseras också i kap

till nittiotal2.2.3 Från åttio-

bilaterala biståndet har omfattningDet svenska nått betydande ochen
mångfald. kommit omfatta flerDet har allt länder, ändamål ochatt
samarbetsformer. Följande i bilaterala biståndettendenser kan utläsas det
från 198081 framåtoch

bistånd i formO Antalet länder svenskt någon har ökatmottarsom
långsiktigt biståndO Antalet länder svenskt har ökatmottar ett stortsom

landramsñnansierade biståndets biståndetO Det andel både det totalaav
till bilaterala biståndet minskatprogramländerna och det totala harav

bilaterala biståndetandel det svenska utbetalasO Den av som genom
frånBITS, SAREC SwedeCorp IMPODSWEDFUND ökatoch har

förhållandevis198586 framåtoch andelen dock konstant och verk-är
samheten breddats

fler flertal biståndsmyndigheterO I allt mottagarländer svenskaär ett
samtidigtverksamma
till bistånd viaFrån 198586 199192 ökade det antal länder mottogsom

biståndsmyndighet 50 °0 från 58 tillnågon svensk med det 91 omsteg-
bistånd via enskilda organisationer livsmedelsbistånd Coch under 1-

inräknas varierar betydligt utvecklinganslaget antalet åren. Dennaöver
illustreras i figur 2.2.
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Figur 2.2 Sverigesbiståndsaktivitet i världen utvecklingen antalet mottagarlän-av- Östeuropa198081der till 199192 inklusive Central-samarbetemed och
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40

20

199192198788 193339 193990 1990191193031 193533 198687
Budgetår

E]I ochellerBITS EndastbiståndviaenskildaorganisationerBiståndvianågonsvenskbiståndsmyndighet
IivsmedebbiståndC1underInternationellakurserinkluderade

Omfattningen varierardet svenska dock kraftigt mellanengagemangetav
olika vissamottagarländer, länder endast katastrotbistånd,mottar t ex

bistånd via flertalet biståndsmyndigheter,medan andra svenskamottar
såsom och Indien.Botswana

Tabell Det bilaterala multilaterala biståndetsandel histåndsanslagen2.1 ochavresp.
utbetalningarna

i milj.alla belopp kr, löpande priser

ANSLAG UTBETALNINGAR
Bilat. Multilat. Totalt Bilat. Multilat Totalt
bistånd bistånd bistånd bistånd biståndbistånd

underC underC1 1

198081 3253 1471 5000 1158 43012960
65% 29°o 69% 27%motsv.

198586 5390 2279 7907 5098 1872 7367
68% 29% 69% 25%motsv.

199091 8904 3566 12797 8390 3767 12522
% 28% 30%70 67%motsv.

199192 9273 3319 13171 8819 3651 12834
70% 25% 69% 28%motsv.

199293 9631 3566 13795
70% 26%motsv.

inkluderar förvaltningsanslag, information biståndäven dock detmm, som
från huvudtitlarutbetalats andra Littera C, eller asylkostnaderän
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Vid jämförelse olika börjanmellan budgetår sedan 1980-talets kanen
utbetalningarna biståndsan-konstateras den andel de totala underatt av

multilateralt bistånd hållitsslagen till bilateralt hargått påresp.som en
nivå, till bilateralaeller mindre konstant Tabell 2.1. Anslaget detmer se

biståndet samtidigt till det multila-har ökat något åren, anslagetöver som
framgårbiståndet minskat i tabellen ocksåterala räknat. Avprocent att

Fördelning biståndsanslagen bilateralt multila-den procentuella på ochav
indikeras i i utsträckningteralt bistånd budgetprocessen också storsom

kommit i skiljer aldrig 4%behållas utbetalningarna. Det mellanänatt mer
bilateraltmul-utbetalningens procentandelar. Fördelningenanslagets och

visar. bilateralatilateralt inte klar siffrorna Under detdock såär som
SIDA via multilateralaanslaget betydande stöd de organen.genom ges

fördelning utbetalningar2.3 Bilateralt utvecklingssamarbete,Figur av

Icke
Programländer Ov-progr

länder rigt
198081 2 3l 4

Icke
Landramsñnansierat landrams-

finansierat

Icke
Programländer Ov-progr

länder rigt
198586 2 3l 4

äcrgenlågfgfmsLandramsñnansierat

Öv-Programländer Icke program-
rigtländer

99091l 2 3l 4

Landramsñnansierat landramsñnansieratIcke

198081 198586 199091
LandramsñnansieratI bistånd
till programländerna 71% °o52 °o38

2 Icke landramsñnansierat bistånd
till programländerna %5 %8 %I 17

2 Bistånd till1+ programländerna 76% 70% %55
3 Bistånd till icke programländer %13 18% 33%
4 landdestinerat bistånd % %I l 12 12%
2 3 landramslinansierat4 Icke bistånd+ + 29% 48% %62
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SOU 199017I konstaterades bilaterala bistån-allt delstörre detatt en av
kommit liggadet utanför landramarna 1980-ta1et.under Denna utveck-att

ling har fortsatt sedan dess. Figur 2.3 visar landramsñnansieradedetatt
biståndet andel det totala bilaterala biståndet minskathar undersom av
perioden 198081 till 199091 från 71% till endast 38 %. Det kan också
konstateras den andel det bilaterala biståndet till ickegåratt av som
programländer har från 13%ökat till 33°0.

Tabell 2.2 Bilateralt bistånd utbetalningar fördelat på biståndsaktörer-
alla i milj.belopp kr. löpande priser

UTBETALNINGAR
SIDA BITS SAREC SwedeCorp UD U

198081 2806 20 191 15uppg.
95% %0,5 %4 saknas 0,5motsv.

198586 4282 593 183 6 366
79% 11% 3% %7motsv. -

199091 7039 699 360 55 493
81°o 8% 4% 1% 6%motsv.

199192 6993 821 377 22 581
80% % %9 4 7%motsv. -

tillFram 199192 SwedfundImpod och

Den andel bilateraladet biståndet utbetalas SIDA harav som genom
minskat från 198081 till till förmån199192, för övriga myndigheter,

visasvilket i Tabell 2.2. Utbetalningarnas fördelning myndigheternapå
hålls ungefärdock på nivå 199192 198586.samma som

En del det bistånd via SIDAgår utbetalas vid sidanstor av som av
landramarna. Dessa ytterligare biståndsformer framgår Tabell 2.3.av
Tabellen visar icke landramsñnansieratandelen SIDA-bistånd frånatt steg
28% 198081 till °o51 199192.

Tabell 2.3 Bilateralt utvecklingssamarbete utbetalningar fördeladeSIDA på Iandramslinansieratochgenom -icke landramsñnansieratbistånd
alla i milj.belopp kr. löpande priser

198081 % 198586 % 199091 % 199192 %
Landramsfmansierat1 bistånd 2034 72% 69%2936 3359 51% 49%3452

landramsfmansierat2 Icke
bistånd 772 28% 31%1346 3238 49% 3541 %51
Regionala insatser 81 3% %79 2 336 % 386 6°o5- Humanitärt bistånd %344 8 482 %7 498 7%- - -Katastrofbistånd 261 9% %407 9 966 % 070 %15 l 15- Bistånd folkrörelsergenom- och andra enskilda 133 5% 7%295 698 11% 11%733org.
Miljöbistånd 198 %3 224 3%- - - - -Särskilda %157 6 369 6% %369 5program- - -Ovrigt 140 5% 221 5% 189 3% 84 1%- Utvecklingssamarbetemed- Central- och Sydamerika %177 3- - - - - -

biståndTotalt SIDA 2806 2824 7039 6993genom
JämförObsz tabell 4.4, sid 107 i SOU 199017. förMotsvarande 198889 och 198990 44%ärprocentsats

47%. Betalningsbalansstödetunder C3 medräknat.ärresp.
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hälften årtiondet.inträffade Detökningen under andraDen största somav
katastrofbistånd ochlandramsñnansierade andeleni icke ärdenökat mest

organisationer.enskildafolkrörelser och andrabistånd genom
i Centralame-särskildtillkommit InsatsemaMiljöbistånd har post.som en

från och medSydamerika fick sina anslagsposterrika ocksåoch egna
i tabellen.tillsammansbudgetpropositionen 199091 redovisas dock

fördelning utbetalningarbistånd BITS2.4 BilateraltTabell genom av-
priseri milj. löpandealla belopp kr,

199192198586 199091198081

Tekniskt
24°0 21%12% 166 17685% 7217samarbete

49%82% 57% 403401487U-krediter --Internationella
10%10% 8615% 4% 713 25kurser

Övrigt 19%2% 9% 1569 60--
698 82159320Totalt

Öst-därefter medsamarbetesamarbete 198586,och kulturelltPersonutbyte
milj 199192Bank 199091 1,5 kr,bidrag till African Developmentsamteuropa,

milj kr5
via fördelatutbetalningarna bistånd BITS harredovisar hurTabell 2.4 av

relativtU-krediterna minskat sedanharsig olika verksamheter.på sett
tekniskaandelen.fortfarande den största Det198586, utgör samar-men

totalainternationella andelkursernas deökat. Detandel harbetets av
Östeuropa198586. Samarbetet medutbetalningarna också ökat sedanhar

BITS totala biståndlika andel199192 utgöra nästankorn storatt somav
tekniska samarbetet.det

utbetalningarlbrdelningSARECBiståndTabell 2.5 avgenom -
prisermilj.i kr, löpandealla belopp

198586 199091 199192198081
Bilateralt

28%% °o 107% 23 101 28forskningssamarb. 17 14 40
Regionala och
särskilda

°0% % % 95 2515 92 26forskningsprogram 17 14 27
Internationella

%34°o % % 12862 95 52 125 35forskningsprogram 75
Svensku-lands-

10%10% 9% 38l0°0 3312 18forskning
Övrigt 2%% 99 2-- - -

377360119 178Totalt
redo-insatstörberedelser; 198081 och 198586information,Konferensstöd,

visad separat
olikafördelat sigbistånd har påredovisas hur SARECs2.5I Tabell

SA-biståndet sin andeldirekt bilaterala har ökatverksamheter. Det av
andelutbetalningar från 198081 till 199192. DenRECs ut-av

forskningsprograminternationellabidrag tillbetalningarna utgörs avsom
iu-landsforskning utgjort dettillbidraget svenskminskat, medanhar en

andel.konstantnärmaste
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Tabell 2.6 Bilateralt bistånd SwedeCorp fördelning utbetalningargenom av-
alla belopp i milj. priserkr, löpande

199192

UTNYTTJANDE AV EGNA VERKSAMHETS- UPPDRAGSVERKSAMHET
MEDEL

Afrika 68% Afrika38 SIDA-medel 56 55%
Asien-Latinamerika % Asien-Latinamerika7 12,5
Marknad och information 7 12,5% SIDA-medel 30 29%

ÖsteuropaUtbildnings- och UD-medel 2 2%
managementstöd 3 % Marknad och information5
Staberledning %2l UD-medel %14 14
Totalt 56 Totalt 102

inklusive NORSAD-fonden 27 milj.kr

I tabell 2.6 redovisas utbetalningar bilateraltde bistånd gjorts viaav som
SwedeC0rp, myndighetens förstaunder verksamhetsår 199192. De sum-

viautbetalas SwedeCorp förhållandevis Myndighetenär små. harmor som
ocksåsitt förstaunder verksamhetsår utfört vissa tjänster för SIDAs och

utrikesdepartementets räkning, vilket redovisas i tabellen.

Biståndet till2.2.4 programländerna

Biståndet till programländerna inombestår dels stöd landramen, delsav av
kanaliseratstöd SIDA, dels betalningsbalansstöd sär-annat genom av -

skilt tillstöd skuldtyngda iländer UDU tabell 2.7 och slutligen stödav
kanaliserat BITS, SAREC och SwedeCorp.genom

visarTabell 2.7. hur utgjordedel landramen det totala biståndetstor av
till programländerna 199192. Det bör observeras fördelningen BITSatt av
u-krediter varierar frånår år. För Etiopien, katastrofbi-mottog stortsom
stånd bistånd viaoch betydande BITS u-kredit SARECoch detta år,ett
utgjorde landramen 34%endast det totala biståndet. fickBangladeshav

förhållandevisockså katastrotbistånd och stöd via enskildaett stort orga-
nisationer landramen utgjorde °o.därmed 70 Moçambique, Nicara-För-

Tanzania Zambia,och betalningsbalansstöd,mottog stort ut-gua, som
gjorde %.landramen mellan 65 och 77 Ugandas utgjordelandram endast
59 biståndet.det totalaav

Sammanlagt °obestod 74 det bistånd gick till programländernaav som
199192 landramsbistånd. Motsvarande 67%,199091procentsatsav var
då andel SIDAs programlandsbistånd i formstörre utbetaladesen av av
katstrofbistånd landramama via enskilda organisationer.och ävenutom
Sammanlagt %88 totala biståndet tilldet programländerna utbetaladesav

SIDA. enskilda varierar SIDA-biståndetsFör länder andel det totalaav av
biståndet mellan 66% 100%.och
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Tabell 2.8 betalningsbalansinriktadeDet stödettill programländerna199192
alla belopp utbetalningar i milj kr, löpande priseravser

l 2 3 4 5
importstöd Betalnings- i %lmportstöd lmponstöd 4+ av
inom i % balansstöd betalnings- det totalaav
landramen landramen 3 biståndetunder C balansstöd

Guinea-Bissau 5 8% 9 19%14
Verde 91%Kap 58 58 %91-Mocambique 105 27% 34%102 207

160 55%Nicaragua 63 223 60%
Tanzania 238 41% 96 334 43%
Uganda 10 %10 8- -39%Vietnam 96 96 %33-Zambia 77 31% 66 44%143
Zimbabwe 33 13% 11%33-

vissa i formFör programländer betalas del landramen import-uten av av
tidigare varubistånd.stöd Tabell 2.8 visar åtta programländernaatt av

inom199192 sådant landramen. framgårAv tabellen Kapmottog att
extremfall, %Verde 91 Förär där landramen som detta land utgörett av

hela biståndet i form importstöd. Nicaraguautbetalas bestårFörav mer
hälften importstöd.än landramen Tanzania och VietnamFör ärav av

omkring 40%, för °0.andelen Moçambique och Zambia omkring 30
importstödFlera de länder inom landramenmottog mottogav som

betalningsbalansstödockså anslagsposten Särskilda insatser iunder skuld-
importstödettyngda länder. Om och betalningsbalansstödet ihopläggs kan

det Moçambique Nicaragua får miljoch sammanlagt 200övernoteras att
ikr sådant stöd och Tanzania får milj300 kr. Om de bådaöveratt

stödformema i relation till bilaterala biståndet tillsätts det totala länderna
kan det 60% biståndet till Nicaragua ikonstateras utbetalas dennaatt av
form. Tanzania Zambia °0För och detta stöd 43 44 detutgör resp. av

biståndet.totala kapitel jämförs stödformerI 4 analyseras och dessa två
ytterligare.

del landramen inte försDen betalas under budgetårut ettav som
automatiskt till då biståndsanslagen reservations-över nästa år, är ks

ingående reservationerna for vissaanslag. De är programländer mycket
Figur illustrerar2.4 hur reservationerna för vissa vuxitländer understora.

försekvens år, sedan betalas under år. fallet IndienI detatt ut etten av var
disponibla beloppet anslag ingående reservation 198889 och 198990+
dubbelt så landram riksdagenden beslutat Denstort storasom som om.
ökningen i utbetalningarna 198990 gjordes till Uri-projektet.

fallenOckså i Tanzania, Moçambique, Zambia, Vietnam och Angola har
reservationerna byggts på under rad år. I dessa länder har SIDAen av

visst relativt kraftigt utbetalningarna.under år ökat En kontrollett av
tillgänglig statistik visar importstödetdet har ökatär medatt storasom

för förhållandevisbelopp alla dessa länder. Importstödet, lättadmi-ärsom
nistrerat och snabbutbetalbart har kommit tjänapå detta sätt också att som

buffert för minska reservationerna. riktlinjerGenom SIDAs haratten nya
importstödet knutits till genomförandet strukturpassningsprogram.nu av
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Biståndet till2.2.5 icke programänder

Antalet länder svenskt bistånd har ökat under 1980-mottar ett stortsom
visartalet. Tabell 2.9 stort definierasmottagarland landatt ettom som

lika mycket eller det programländemaänmottarsom som mer av som
biståndminst antaletär mottagarländer än dubbelt såmottar stora mer

i slutet perioden, vad i början.än det ärstort av

Tabell 2.9 Antalet mottagarländerutanñr programlandskretsenstora

Budgetår Antal stora mottagarländer

198586 3 Algeriet, Kina, Sudan
198687 3 Algeriet, KinaEgypten,
198788 2 Algeriet, Kina
198889 Afganistan,4 Algeriet, Kina, Pakistan
198990 8 Afganistan, Costa Rica, Namibia,

Pakistan, Polen, Sudan,Tunisien,
Uganda

199091 9 Afganistan, Bolivia, CostaRica, Chile, Jor-
Kina,danien, Sudan,Thailand, Uganda

199192 Chile,8 Kambodja, Kina, Malaysia, Ma-
rocko, Polen, Ryssland,Thailand

länder bistånd det programland minst biståndänmottar mottarsom mer som
Swaziland undantaget, då landet bara vissa haftår landram, dessutomen som
legat på betydligt lägre nivå övrigasdeänen

Tabell 2.10 Utbetalningar till 10de största icke-programländernabudgetåret199192
alla belopp utbetalningar i milj kravser

Land Totalt biståndTyp och beloppav
belopp SIDA BITS SA- Swede

REC Corp
2 3 4l 5 6 7 8 9 10 11

Kina 184 4 1 7 172
Kambodja 113 109 4
Thailand 81 1 l ll 1 19 39 l
Polen 73 7l 2 64
Chile 70 6 16 30 7 3 7 1
Ryssland 65 58 6
Marocko 61 601 1
Malaysia 52 l 21 31 1
Ecuador 41 1 l 281 ll
Bolivia 40 21 2 2411 1

Summa 784
biståndTyp av

Katastrofbistånd till1 och stöd återuppbyggnad
Bistånd folkrörelser2 och enskilda organisationergenom
Särskilda3 regionala insatserochprogram
Projektbistånd4
Miljöbistånd5
Demokrati,6 mänskliga rättigheter och humanitärt bistånd
Tekniskt inkl7 samarbete kurser

8 U-krediter
Projektbistånd9

10 Forskningsbistånd
Näringslivsfrämjande, importfrämjande11 och investeringsverksamhet

Dessa länder har mottagit några skuldlättnadsåtgärder eller livsmedelsbiståndnågot under anslagetCl
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visarTabell 2.10 vilka icke mottagitprogramländer svensktmestsom
bistånd 199192, och vad detta bistånd bestått Stora harav. summor
betalats i form u-krediter via BITS, och betydande andel ocksåut av en

tekniskt samarbete. Det kan två östländer finns bland denoteras attsom
större mottagarländerna detta år Polen och Ryssland. Ryssland och-
Kambodja fåtthar den största delen stödet katastrofbistånd. Chileav som

får biståndoch mestadels SIDA, projektbistånd regionaltochgenom som
stöd. De betalas via SAREC och SwedeCorp till dessautsummor som
länder relativtär små.

Den totala till tiostödet dessa de utanförstörsta ländernasumman av
programlandskretsen något mindreär än motsvarande 199091summa

uppgick till milj.824 kr se l99l92l00 Bil.4, s.133. Man kansom prop.
dock konstatera de till vissabetalas dessaatt att utsummor som av

fullt jämförbaramottagarländer storleksmässigtär stödet tillmed många
SIDAs programländer se propositionTabell 2.6. I 199192 100 kons-av

i anslutning till utvecklingen fler större mottagarländertateras, att mot
diskuteras, skillnaderna i biståndet till programländer och andra störreatt

bistånd isvenskt huvudsak bli frågamåstemottagare av en om
verksamhets- och avtalsformer inriktning.samt

2.3 Biståndsorganens arbetsformer och roller

Rollterminologin2.3.1

utredningsverksamhetenInom biståndsområdetpå har terminologien
etablerats på år beskriver biståndsaktörernas olika roller.senare som

återfinnsDenna i skrift BiståndsmyndigheternasUDs arbetssätt 1988,
i Bra beslut 199063 iDs UD och Organisation arbetsformeroch
inom bilateralt utvecklingsbistånd SOU 199017. urskiljsDe roller som

följande för utförligareär beskrivning, nämnda utredningarse
1 Visionär den har idéer initiativoch till någontar att startasom-

verksamhet.
2 Nätverksbyggare tillden olika föratt partersom ser engageras-

fördelarverksamheten, integreraroch arbetet; den skapar, byg-samt som
vidmakthålleroch nätverket.ger

3 Kontaktförmedlare förden olikamedpartersom samman resurser-
förbehövs verksamheten.som

Finansiär4 den bidrar finansiellamedsom resurser.-
Operatör5 tjänstden levererar eller till slutkonsu-som en en vara-

De förandra rollerna spelas bli möjlig.operatörens roll skallmenten. att
6 Operationell kontrollant den bevakar utföresarbetetattsom-

effektivt,korrekt och upprättade handlingsplaner följs.att
7 Taktisk kontrollant den projekt-bevakar och programmå-attsom-

len uppfylles och de fårlevereras och används de avseddaatt resurser som
effekterna.
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8 Strategisk kontrollant den bevakar nätverket har målrättattsom-
och taktiskade och operationella målen istår överensstämmelse medatt de
biståndspolitiska målen.

9 Lärareinformatör tillförden informationandra aktörersom om-
projektet och dess miljö; organisationerde intedeltar har nödvändigt-som
vis erfarenhetnågon internationellt biståndsfrågor.arbete ochav av

framkommerDet i SOU 199017 frågan rollfördelning hängeratt om
nära med länderval, sektor, samarbets- avtalsformer.och Det kansamman

nödvändigt olikabeakta de rollernas organisationenskrav påattvara
kombinera alltför olikaAtt roller inom organisation kanresurser. samma

skapa oklarheter vad bra insatser effektivär och handläggning ochom som
kan destruktivt för organisationskulturen.vara

Biståndsinsatsens2.3.2 miljö

identifierasl SOU 199017 fyra dimensioner hur biståndsinsatsen ochav
miljödess kan utse

O Ett projekt kan mindre möjligteller planera. Tekniskt orien-attmervara
kraftverksbyggen,terade projekt, såsom vägbyggen och leveranser av

industrianläggningar planeringsmässigt relativtär enkla. Mer processo-
rienterade projekt insatser där kunskaps- och organisationsutveckling-

istår innehållerär svårplanerade, då de osäkerhet.störrecentrum mer
Själva kan i sista fallet lika viktigdet slutprodukten.processen vara som

O Samarbetslandets förvaltning liksom organisationerandra i landet kan
fattigareeller mindre kompetenta. I u-länder råder ofta storvara mer

brist utbildade, vilket förmågapå påverkar landets samarbeta medatt
biståndsorgan möjligheten initieraoch och genomföra utvecklings-att
projekt. finnas intresse förTrots det kan det verksamhetett att en
kommer till stånd.

målO Verksamhetens mindrekan eller komplexa. Om tillväxtmå-vara mer
let finnas relativtrelevant kan det enklaär sätt bedömamest att
måluppfyllelsen. Andra mål, demokrati nationelltoch oberoende,t ex

oftastär svårare bedöma och resultatmätaatt mot.
O Den svenska resursbasen kan eller mindre utvecklad.väl l bästavara mer

fall finns flera organisationer erfarenhet internationelltmed bred av
arbete. fall finnsI barasämsta tänkbar samarbetspartner med be-en

erfarenhetgränsad arbete i u-länder.av

2.3.3 Biståndsmyndigheternas roller och arbetssätt

Vad spelar då de biståndsaktörerna factosvenska förde roller och hur kan
deras arbetssätt karakteriseras I SOU 1990 myndigheternas7 analyserasl

arbetssättroller och grundligt
viktig skillnadEn mellan BITS förväntasoch SIDA de arbetaär påatt

olika sidor i fyra dimensionerde i kap 2.3.2.nämnssom
SIDA arbetar företrädesvis i de minst utvecklade länderna, där förvalt-
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möjlighetmyndigheterna inte alltid harofta och de lokalaningen är svag
utvecklingsprojekt. SIDAs verksamhetinitiera äroch beredaatt mer

djupgåendeverksamhet däroch arbetar medprocessinriktad enenman
oftastMålenomdaning målen.förändring omfattande äreller är ett aven

kunnig svensk resursbas.inte finnsoch det är säkert detkomplexa att en
involverasofta får fleraspela roller,innebär SIDADetta tatt ex som

fårfinansiär. SIDA ocksåkontaktförmedlare ochnätverksbyggare,visionär,
projekt-för stödja och underlättaofta lärareinformatör attvara

inte SIDAflera nivåer. Dock behöveroch kontrollant påverksamheten
organisationen måste mycketsamtliga överallt,spela roller utan vara

vid varjeomständigheterna kräverför sin roll till vadlyhörd att anpassa
tillfälle. präglar SIDAs arbetssätt.också detDet är som

strategisk kontrollantfrämst rollen finansiär ochspelar iställetBITS som
i överensstämmelsegaranti för verksamheten ärmåste skapa attman-

huvudsakligen arbeta medbiståndspolitiska målen. BITS skalldemed
projekt. Insat-planeringsbara insatser tekniskt orienteraderelativt mer-

inom insatsen betonasinget ochförutsätter långtgående engagemang,serna
kunskapsutveckling.kunskapsöverföring BITSellerofta utrustning eller-

förmåga förhandlaoftast godprojekt beställaren harkännetecknas attattav
utformasvill Därförha.och vad denmed den svenske partnern vet

i Sverige i samarbetslandet.mellan ochinsatsen kontrakt partett enensom
tillfällenVid enstaka harde tecknar.finansierar det avtal bådaBITS som

Dentaktisk operationell kontrollant.BITS roll spela ochockså att somen
visionär,fleraockså roller denBITS använder spelarresursbas somsom -

Bil.5,proposition 19909llO0,kontaktförmedlare och nätverksbyggare. I
kunnande ochförutsättning för BITS verksamhet ärkonstateras attatt en

förut-Sverige. Likaledesbiståndsuppgifter finns iför sigintresse att ta an
förmottagarsidanoch páarbetssättet kompetenssätter attengagemang

genomföran-iför ansvarstagandeidentifiera ochbehov angreppssätt samt
det.

varieramöjlighethari SOU 1990 7 SIDA störreDet konstateras l attatt
rolluppsättning vidBITS. kan ha begränsadsitt SIDAarbetssätt än etten

myndig-ökarflera vid skede. Dettatillfälle för spela roller ettatt senare
SIDA behövalångsiktigt. Ibland kanmöjlighet arbetahetens tatt o rn

blirför försäkra sig arbetetingripa spela rollenoch operatör, attatt omsom
möjligheten.inte dentid, BITS hargjort. kunskap ochDet kräver resurser.

för fåsina problemsjälva inte lösaklararOm kontraktsparterna attattav
stödet. Dettainstrument avbrytatill insats BITS endastånd bra är atten
långvariga.förutsättsinte iinsatserna utgångslägetförenklas att varaav

BITSföljande arbetsfördelning mellan SIDA ochföreslogSOU 1990 7l
i vilkaför insatser länder medframför ochskall allt beredaSIDA ansvara

inomlångsiktigt samarbeteavsikt bedriva djupt ochSverige förhar ettatt
för projekt ochSIDA skallflera samhällssektorer. äveneller ansvaraen

processinriktat arbetssättlångsiktig karaktär och därsektorstöd ettav
tillStödethar landramar.samarbetsländer dei andra änkrävs en-som

särskilda mil-humanitärt bistånd,katastrofbistånd,skilda organisationer,
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jöinsatser och övriga särskilda skall fortsättningsvisäven kanali-program
SIDA.seras genom

l SOU 199017 föreslås vidare BITS bör bli förkanalen utvecklings-att
samarbete med de länder SIDA inte arbetar vilket innebär främst
medelinkomstländer, där biståndet präglas relativt kortsiktiga ochav av-

insatsergränsade projektkaraktär, inte kräver lika berednings-storaav som
insatser. forsättaMan bör arbeta med sina biståndsinstru-nuvarandeatt

och beredningsmetoder. Verksamhetenment bör dock utvecklas i vissa
avseenden. Från tidigare inriktatsha främst tillväxtmåletpåatt bör verk-
samheten breddas för även övriga biståndsmål.att motsvara

Denna arbetsfördelning fastställdes riksdagen på grundval regering-av av
proposition 1990911100, Bil.5 och kan idag.sägas rådaens

SOU 199017 beskriver SAREC och SwedeC0rp som hade arbetsnam-
SITCO då SOU 199017 skrevsnet sektorspeciñka organisationersom
spelar rollen finansiärer dock behöver den rollen inte likasom som vara-

klart uttalad hos SIDA och BITS. De har viktigockså funktionsom en som
kontaktförmedlare inom sina respektive sektorer, roll kan växa uten som
till nätverksbyggare. Dessutom spelar de rollen kontrollant olikapåsom
nivåer. övrigtI präglas SAREC och SwedeC0rp djupgående, oftaav samma
långsiktiga och processinriktade arbetssätt SIDA. SAREC och Swede-som
Corp skiljer sig från SIDA sin sektorspecialisering frånoch BITSgenom

sitt arbetssätt. Proposition 199 l92 100 Bil.4, fastslår forskninggenom att
näringsliv och handel speciella till sinsamt är så karaktär och så viktiga i

utvecklingen särskilda samarbetsorgan på dessaatt områden motiver-är
ade.

SOU 199017 UDs funktionu-avdelnings ligger påattanser ett annat
plan än vad beskrivs inom för projekt och programverksamhet.som ramen

funktionerTvå deñnierbaraär dock i rollerna visionärtermersamma som
respektive strategisk kontrollant. Regeringen, med UDs u-avdelning som
planerande och beredande instans, har till uppgift biståndsorga-att styra

i förhållande till biståndspolitiskade målen. Den har därmed tillnen
uppgift peka på verksamhetsfált,att behov, och potentiella samarbetsom-
råden följer svenska utrikes- och bistândspolitiska ambitioner.som av

2.3.4 Myndigheternas verksamhetsområden

De biståndsmyndighetemasvenska olikahar roller spela och sigröratt
huvudsakligen inom olika verksamhetsfált. Arbetsfördelningen mellan
myndigheterna vilar på dessa har olika arbetssätt ochatt de arbetaratt
inom olika sektorer. SIDAs tyngdpunkt ligger fattigarepå länder och
organisationen iär huvudsak inriktad på utveckling mänskligaav resurser,
förvaltningsstöd BITS har tyngdpunkten i verksamheten i rikare,etc. något
kreditvärdiga u-länder och inriktadär på bl tekniskt samarbete ocha
krediter. Organisationen har specifikt arbetssätt beskrivs i kapitelett som
2.3.3. SAREC har specifik inriktning forskningssamarbetepå och kanen
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näringslivsbistånd och harinriktar sigSwedeCorp påi u-länder.arbeta alla
fattigare u-länder.rikare ochiverksamhet både

oklarhetråderdär detflera verksamhetsområden,emellertidfinnsDet
myndigheterflera199017 noteradeansvarsfördelningen. SOU attom

sådana länderVikten antaleti länder.ibland verksamma attär avsamma
upprättasvikten klara gränserliksompoängterades,minimeras attav

i aktuella länder.myndigheternamellan
arbetsfördelningen mellanBil.4 framhålls199192 100,proposition attI

enskilt landispecifika ändamålförhindrar detBITS inte ettochSIDA att
BITSverksamma.myndigheternaföranledning bådafinnaskan att vara

där godai programländertekniska samarbetetmed detverkabör kunna
Sverige finns. Dock,kunskapsöverföring frånstrategiskforförutsättningar

inomifrågaBITS kommainsatservidare, sådanaskriver bör genomman
omfattas SIDAsändamål defor änoch andraområdenandra avsom

landramsbistånd.

verksamhetsområdenBiståndsmyndigheternasFigur 2.5

Sektorer

SWEDECORPNäringsliv

Infrastruktur
stödTekniskt

Jordbruk
Mänsklig
utveckling mm

ç
Forskning

höglågPrinciper för
i rnottagarlandetBNP capitaarbetsfördelning per

potentiellt överlap-verksamhetsområden ochBiståndsmyndigheternas
i Figur 2.5.schematisktillustrerasområdenpande
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Tabell 2.10 Antal svenskabiståndsmyndigheter bedriver verksamhet isom sammaland
SIDA, BITS, SAREC, fram till 199091 IMPOD SWEDFUNDoch och
199192 SwedeCorp

PROGRAMLÄNDER PROGRAMLÄNDERICKE
Antal länder där Antal länder där
2 eller 3 eller 2 eller 3 eller
färre myndig- fler myndig- färre myndig- fler myndig-
heter är heter är heter är heter är
verksamma verksamma verksamma verksamma

198586 5 14 13 8
198687 12 9 14 9
198788 11 6 15 8
198889 6 11 12 11
198990 10 7 13 10
199091 6 12 13 10
199192 6 13 14 9

Urval länder något budgetår under den studerade perioden tillhört de tiosom
länder det största svenskabiståndet förutommottar programländema Afga-som
nistan, Algeriet, Bolivia, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Egypten, Jordanien,
Kambodja, Kina, Malaysia, Marocko, Mexico, Pakistan, Polen, Ryssland, Soma-
lia, Sudan, Thailand, Tunisien programland 198586, Uganda programland
199192, Zaire.

Tabell 2.10 visar det antal mottagarländer fleratt där än svenskatre
biståndsmyndigheter är verksamma samtidigt under hela perioden
198586 till 199192 har varit relativt I programländer harstort. antalet
varierat, 199192 hade eller fler myndigheter någon aktivitettremen
samtidigt i 13 19 programländer, antalet myndigheter factotrots deattav
hade minskat i och med IMPOD och SWEDFUNDatt upphörde och
SwedeC0rp bildades. ickeI programländer har antalet länder där ellertre
fler myndigheter verksammaär pendlat mellan 8 och l

Figur 2.6 a Länder där SIDA BITSoch är verksammasamtidigt

masss 198687 198788 198889 198990 199091 199192
Budgetár

. 11Programländsr Ickeprogramländerurval Tabell2.10se
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SwedeCorpochSIDAoch BITS;fall SIDAi mångavisar hurFigur 2.6
SwedeCorpBITS ochSARECSIDA ochIMPODSWEDFUND; samt

respek-samtidigt i programländerverksammaIMPODSWEDFUND är
SIDAprogramländeri ickemestadelsprogramländer. Det äricketive som

fre-blir alltförhållandesamtidigt. DettaverksamhetBITS haroch mer
fall harvissa dessaaning. Isjunkerantaletframtill 199192, dåkvent aven

katastrof-exempelvisolika karaktärheltverksamhetBITSochSIDAs -
sigsamtidigt rörinträffar detdocku-krediter. Detbistånd och att om

myndig-riskerari falloch dessatekniskt samarbete,biståndtekniskt resp.
varandra.överlappaheterna att

samtidigtImpodSwedfund är verksammaSwedeC0rpochdär SIDAb Länder

hllllllllQ

1991192199091198990198889198788198687198586
Budgetår

DI 2.10TabellprogramlânderurvallekaProgramländar se

samtidigtSAREC verksammaärSIDA ochdärc Länder

199192199091199990198889193735193537198586
Budgetår

I 2.10TabellurvalprogramländerI Icke seProgramlånder
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d Länder där BITS och SwedeCorpImpodSwedfund är verksammasamtidigt

198586 198687 198788 198889 198990 199091 199192
Budgetår

I DProgramlânder Ickeprogramlândarurval Tabell2.10se

Att SIDA och SwedeCorp IMPODSWEDFUND har verksamhet samti-
digt händer oftare i programländer. Trenden ocksåär här antalet ökar,att
med undantag för vissa år. 199192 har SwedeCorp verksamhet i 16 19av
programländer. SAREC har delen sinstörsta verksamhet i SIDAsav
programländer. 198889 till 199192 har dessa myndigheter varit verk-

samtidigt i 13 programländer. För BITS och SwedeCorpsamma IM-
PODSWEDFUND det vanligastär de har aktivitet samtidigt i ickeatt
programländer. Detta tenderar öka.att

1 Ds UD 19841 skrivs biståndsmyndigheterna bedriveratt verksam-en
het i flera olika avseenden likartad.är Man likartademöter problemsom
och utnyttjar i svenska resursbas SIDAstort och BITS utnyttjar isamma

utsträckning konsulterstor och har i flera avseendensamma man samma
förmål sin verksamhet. Men också konkret, inom olika sektorer, kanmer
urskilja fleraområden där biståndsmyndighetersvenska har möjlighetman

sig riskerarochatt göra saker. Inom de områdenengagera att därsamma
gränslinjerna mellan myndigheternas verksamhetsområden otydliga,är

riskentorde för överlappningar bli större när har iverksamhetman samma
länder samtidigt.

vissaI fall kan vinster göras samla inomkompetensenattgenom en
biståndsmyndighet i förstället ha den utspridd flera.på Stora kravatt på
aktiv samordning mellan biståndsorganen på svensk såväl på motta-som
garlandets sida kostar iockså form effektivitet och fleraNärav resurser.
svenska biståndsmyndigheter är verksamma i land kan det skapasamma
oklarheter. vissaI länder i Latinamerika, såsom Chile Costa Rica,och har
alla myndigheterna verksamhet, på frånanmodan den svenska regeringen.

vissaI programländer, såsom Botswana och Zimbabwe också alla fyraär
svenska biståndsmyndigheterna närvarande.

förDen BITS vanliga kombinationen utbildningsinsats tillsam-av en
finansielltmed stöd kan i princip jämföras med SIDA-insatsmans en
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sig BITSalltmerSIDA närmarutbildning och varuleveranser.bestående av
egentli-kontraktsñnansiering och kanochkonsultuppdragmedarbetssätt

sigBITSu-krediter. närmargällervadBITS roller,allaspela utomgen
i ökaduppdrag,regeringensdå påsamtidigt SIDAs arbetssätt, man,

ekonomisk tillväxt. Attbiståndsmål änmed andrautsträckning arbetar
7i SOU 1990 lförslag lämnasinte deremissvarSIDAsdöma somgerav

SIDA ocharbetsfördelningen mellanfråganlösningtydlig pånågon om
behovenökarBITS verksamhetvidgningSärskilt vidBITS. enavaven

fall till fallfråntill regeringenhänvisaarbetsfördelning. Attklarare att
skrivernödlösning,frågan måstedirektiv skall lösa vara enansesgenom

vidare.man
behandlas itill infrastruktur. Dettabistånd ettoch SIDABITSBåde ger

förvaltnings-vidaremyndigheternautredningen. Bådaavsnitt isärskilt ger
iskriver1980-talet,vuxit kraftigt underdettaSIDA harbistånd. För man

fram-BITS FEFför 199394. UrFEFanslagsframställanförenkladesin
reformar-tillför stödefterfråganökadmärktmyndigheten hargår att en

sittinommed dettaarbetarochoffentliga sektorn,inom denbete att man
förvalt-inomtekniskt stödgällerdetOckså närtekniska samarbete. annat

institutio-finansiellatillmanagementutbildning och stödningsområdet
ÄvenSwedeCorp.liksomsaker ävenSIDABITS och görakanner samma

verksamhetsområdeöverlappandevisstill delmiljöområdet utgör ett
myndigheter.dessamellan tre

delvisSwedeCorp göraochkan SIDAjordbruksområdetInom samma
upp-perspektiv,nerifråni ochprincipiarbetarSwedeCorpsaker. ett

iarbetaruppifrån och ner. NärSIDA arbetarmedan sammaman
vissaför elleröverlappningarriskfinnsländer attisektorer om-samma

ansvarsområdena. SIDAfaller mellanjordbruksutveckling,råden, tsom ex
och stöderprivatiseringsområdetutsträckning insatser påi ökandegör

verksamhets-SwedeCorpsligger näraförsäkringsbolag. Dettabanker och
områden.

föravgränsningändamålsenligfinnaförharEnligt BITS FEF att enman,
Swede-industrisektorninomsamarbetettekniska gentemotinom detstöd

gällermåloperationellautifrånriktlinjer deförslag tillutarbetatCorp, som
tekniska samarbetet.för det

utbildnings- ocharbetsområden påöverlappandefinns ocksåDet
myndigheterbådaSAREC. Dessaochmellan SIDAforskningsområdet

Myndighe-problemen.samordning lösthainbördesdockverkar genom
givits klargöratillfälleutredning där attgjortharterna gemensamen

grundutbildning ochförSIDAprincip skallarbetsfördelningen. I ansvara
ochsamverkaocksåskallutbildning, tför högreSAREC exmanmen

i mottagarlän-till universitetensvenskt stödkompletterandeutveckla
derna.

bi-svenskaarbetsfördelningen mellan deUtredningen konstaterar att
länderidessa arbetarfungerar väl närståndsmyndigheterna mensamma
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inom olika områden. fallI de då myndigheterna arbetar inom samma
områden i länder blir aktiv samordning viktig.samma en

2.3.5.Givar- och mottagarrollen

Ett u-lands förmåga på meningsfulltatt sätt tillgodogöraett och sigta emot
bistånd hänger med de allmänna sociala, ekonomiska och poli-samman
tiska förhållandena i landet. De länder kanske har störst behovsom av
bistånd har också i allmänhet de svårigheternastörsta draatt nytta av
insatserna. Biståndets mål och imetoder högär grad präglade givarlän-av
derna. Det oftauppstår mellan ambitionerett och verklighet. finnsDetgap

tendens hos biståndsorganisationerna överbryggaen dettaatt gap genom
i ökande utsträckningatt över for sina projekt.ta Dettaansvaret leder

till målet biståndetmedatt bygga mottagarlandets förvaltningatt upp-
förmågaoch driva utveckling på handatt inte alltid kan uppfyllas.egen -

Frågan roll- och ansvarsfördelning i SIDAs hantering biståndsin-om av
bearbetades under 1988satser inom verket och resulterade iav en grupp

den sk rollutredningen se På rätt kurs, SIDA. Slutsatserna dennaav
kan sammanfattas såsom följer

Givarrollen bör till respektive mottagarlands kapacitet.anpassas-
Mottagarlandets kapacitet måste isättasegen centrum.-
Biståndet måste utformas på sätt minskar biståndsberoendet.ett som-
Biståndet bör bedrivas mottarlandets administrativa ochgenom egna-
finansiella system.

Grundtanken i sig inteär Hjälp till självhjälp är sedan längeny. en
devis.använd Detta innebärsynsätt biståndsgivaren fåratt mindreen

verkställande roll eftersträvar lämna rollenattman operatör,som-
operationell kontrollant och nätverksbyggare. Istället blir uppgiften att

för överblicken, analysen och utvärderingen fårsvara huvud-man en-
saklig roll visionär och strategisk kontrollant bibehållerochsom naturligt-
vis rollen finansiär. Detta innebär inte givarensom att rätten haattger upp
övergripande synpukter och krav, eller ställa villkor för biståndet,att som
SIDA självt skriver i På kurs.rätt Att iarbeta rollutredningens anda
ställer krav på kompetens hos biståndspersonalen. SIDAen har i sinannan
anslagsframställning ioch särskild skrivelse till regeringen angiviten
områden här särskiltär centrala.som

Utredningen kan konstatera fattigamånga u-länder fortfarandeatt sak-
nödvändiga och kapacitet förnar verksamheten skall kunnaresurser att

bedrivas effektivt i rollutredningens anda. SIDAsI förenklade anslags-
framställning för 199394 konstateras rollförändringenatt är långsiktigen

förhållningssätt,ett utslag på olikaprocess, sätt och i olika taktsom ger
beroende förutsättningarnapå i respektive land. Det kommer dröja,att
skriver innan SIDA i mottagarländer med förvaltning,man, på etten svag
ansvarsfullt heltsätt kan släppa sin medverkan i upphandlingmoment som

3 13-0034
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varuupphand-kontrollprojekt,revisionkonsulter,styrning avoch avav
ling mm.

biståndetKompetenskrav i2.3.6

exempelvis rolleninnehabiståndsmyndigheterna börkonstateraAtt att
besitterdefråganbesvaralättare änkontrollant ärstrategisk att omsom

framgångsrikt. Detrolldennaspelaförnödvändiga kompetensen attden
harfrån dessaochbiståndsinsatserlyckadestudiermångagjortshar av

bistånds-framgångsrikastudie tolvdras. Ikunnatvissa slutsatser aven
bistånds-rollervilkaoberoendedet1988 sägsForssinsatser att av

iframgångsfaktorerantalfinnsspelarmyndigheterna ett gemensamma
ärbiståndsadministrationen. Dessa

handläggartjänsternaKontinuitet påO
KunskapsutvecklingO
KarriärmöjligheterO

delegeraFörmågaO att
kontrollStrategiskO

för lägre.deförutsättningarsamtidigtlistan ärpåfaktorernaDe övre
båda ärDessakunskapsuppbyggnad.förförutsättning enKontinuitet är en

förmåganbygger attkarriärutveckling. Dessa treförutsättning för upp
samtidigtkontroll och ärstrategisktillmöjlighet enfyraAlladelegera. ger

förutsättning effektiv sådan.för en
motive-blii saker,sig insättahandlarKompetensutveckling att nyaom

Kompetens-i roller.självförtroendefåochgörasig nyarad, lära attgenom
viktigtindividen detärtiden. Förförändras överochutvecklaskankraven

arbetsupp-ellerverksamhetbestämdtillrelationikompetensen enatt se
helhetsbedömningpådock baserasKompetensutveckling måste avgift. en

ingåmåsteDensammanhanget.i enroll somorganisationens maohela
organisationverksamhet,sinutvecklingmyndighetensdel iintegrerad av

arbetsformer.och
frågabådeärDetförändringskompetens.påkravhögaställerBiståndet

föränd-organisatoriskaochstrukturellaochomställningarpersonligaom
inomförrollledarskapet attspelar storförändringsarbetensådanaringar. I

föränd-medarbetarnafåförutsättningar,skapaangivnade nyaramarna
kunskapermedarbetarnastillvaraochfrigöraoch kunna taringsbenägna

erfarenheter.och
erfaren-efterfrågan påföljer ökadinternationaliseringenökadedenMed
visar påUtvecklingensamhällsområden.olikainomkunskapochheter

mil-finansfrågor,författningsfrågor, rättssystem,inombehovsådana t ex
behov. Denpå dessabiståndet kanangelägetärDet att svarajöskydd m m.

iställstill krav ettkunnaocksåmåste somkompetensensvenska anpassas
ochförvaltningstradition, kultur-miljöer,politiskatill andraland,annat

organisationer ochföretag,inomInternationaliseringenspråkområden etc.
ochbrettframfåförförutsättning ett merdärför attmyndigheter är en

Biståndsmyndigheternautvecklingssamarbetet.ilångsiktigt engagemang
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har viktig uppgift i förmedla signaler framtidaatt efterfråganen påom
kompetens, vilket förhoppningsvis kan leda till anpassning utbudeten av

svenska företag och organisationeratt sinutvecklar kompetens- egen
eller samverkar med andra för tillsammans få den kompetensatt som
efterfrågas. Centrala utgångspunkter i dialogen med för vilkamottagaren
områden bör söka samarbete bör mottagarländernasman behov,vara
erfarenheter tidigare samarbete och den samlade svenska kompetensen.av

SAREC och SwedeC0rp har relativt utbyteett personal med sinastort av
respektive sektorer. Inom SAREC har del handläggarna forskar-storen av

mofsyämsättibörbakgrund. På det naturligt handläggare vidattvara
SwedeC0rp har förflutet och framtidett inom näringslivet. SIDA haren
större möjligheter deän andra myndigheterna blanda personal medatt
olika erfarenheter och låta personalenatt mellan olikarotera typer av
tjänster. Arbetssättet oftaär mycket personalintensivt och de roller som
spelas förutsätter tid och kunskap. Det innebär krav på generellt kunnande

utvecklingsfrågor, också specifik länder-om och sektorkompetens.men
Vid BITS måste personalen behärska samarbetsteknikerna mycket väl.
Djupare landkunnande och teknisk kunskap behöver inte myndigheten
självt besitta den bör återfinnas hos den resursbas använder.man-

Gemensamt för samtliga myndigheter är lärande och bearbetningatt av
erfarenheter i biståndet är mycket viktigt. Kraven på beställarkompetens
liksom kompetens för uppföljning och utvärdering ökar iockså biståndet.
Myndigheternas kompetensutveckling, behov organisatoriskt lärandeav
och deras är avgörande för förmågaderas förväntadespelaresurser att
roller väl.

2.4 Några utgångspunkter för styrning

De riksdagen beslutade biståndspolitiska målen vägledandeav är för det
biståndet.svenska Biståndet bör, enligt regeringens sammanfattning i

proposition l99l92l0O, bidra till skapa utvecklingsfrämjandeatt en
miljö för produktion och gör den fattige får delatt utvecklingen.som av

innebärDet bl a
främj ande det produktiva utnyttjandet och utveckling deav- av resurser

finnsredan i länderna solid bas för den socialasom välfärdensom en
utformning biståndet så det underlättar mobiliseringattav en- av
landets där decentralisering och demokratiseringegna resurser, utgör
centrala element
fortsatt klargörande rollfördelning givaremellan ochav mottagare-
fortsatta satsningar på kapacitetsbyggande inom viktiga samhällsområ--
den, liksom främjande investeringar inom undervisning, hälsovårdav
och infrastruktur

Den budgetprocessen sikte på såväl relationernatarnya mellan stats-
makterna och myndigheterna styrning inom myndigheterna. Ramver-som
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tredje årbiståndsmyndigheternaibestår vartför dennaket attprocessnya
skallanslagsframsällning FAF,fördjupadregeringen varalämnar somen

myndighetensinomresultatbiståndetsredovisninggenomgripande aven
ochomvärldsanalysinnehållaocksåskallverksamhetsområde. Den en

skallanslagsframställning FEFförenkladEnåren.för deplan närmaste
skallFEFFAF.inte skrivermyndigheternade år varainlämnas enensom

skallVarje årmedelsbehov.för verksamhetensredogörelsekort myn-en
inlämnadeBITSochårsredovisning. SIDAlämnadigheterna dessutom en

SwedeCorpSAREC 1992.1991 ochanslagsframställningarfördjupade
1993.troligtvis detskall göra

inriktningen pågenomförs ärförändringarför deutgångspunktEn som
myndigheternastyrningsinbli tydlig iskallregeringenresultat, menavatt

uppdragen.verkställandetimyndigheternatillfrihetsamtidigt ökad avge
beslutsunderlagdetresultatstyrning äriviktig del denna att somEn

utvecklagällerförbättras. Detregeringen atttill tmyndigheterna lämnar ex
och demyndigheterna göranalyserdemellansambanden resursersom
alltför gradi högverksamhetenbiståndetbrist i ärEn attkräver.man

Mernågotresultaten mäts annat.medanutifrån motnöden,motiverats
myndighe-ocksåDetutvecklas.måsteresultatmåttochmålkonkreta ger

sinstyrning ochför sin inreredskapanvändamöjlighet egenattterna nya
finansiering.

och kom-regeringskansliets arbetssättpåkravocksåställerDetta nya
iredovisningmyndigheternasprövningvidTonvikten läggs avpetens.

i kravställan-tydlighetutvecklingsmålövergripandetill samtförhållande
myndigheterallabiståndsområdet ärPåmyndigheterna. nudet gentemot

budgetdialog. Förstyrning ochresultatorienteradeiinvolverade denna
bedömningar ochkvalificeradepåkravendel ökarutrikesdepartementets

förmåsteverksamheten. Departementetstyrningövergripande ansvaraav
Detmottagarländerna.medbiståndsrelationernasvenskai dehelheten

målen ochpolicydialogenövergripandefrämst denförst ochgäller om
utnyttjassamladeoch debiståndetför svenskadet attvillkoren resurserna

möjligt.effektivtså som
1991 harverksamhetprövning SIDAsfördjupaderegeringensVid av

ekonomiska struktur-satsningar påangivits ökadeprioriteringarföljande
främjandetmarknadsekonomier,fungerandeför bygga avreformer att upp

kunskaps-fattigdomsbekämpning,rättigheter,mänskligademokrati och
ideltagandekvinnorsmiljösatsningar ochinstitutionsuppbyggnad,och

Arbetetinfrastruktur.satsningar påfortsattautvecklingsprocessen samt
medliksomfortsättaskalli biståndsprocessenförtydliga rollernamed att

uppnå högrei syftebiståndutvärderingarför attmetodernautveckla avatt
SIDAocksåinnebäri biståndetkoncentration atteftereffektivitet. Strävan

insatser ochavslutarfrågor huraktivt medarbetamåste manommer
verksamheter.

regeringensenligtvilket nämntsbör,vidkommandeBITSFör ovan,
tillgodose ävenföreftersträvas,verksamheten attbreddningdirektiv aven

tillväxtmålet.biståndspolitiska mål änandra
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SARECs verksamhet vilketär, också redan nämnts, under budgetåret
199293 föremål för regeringens fördjupade prövning, och SwedeCorp
följande år.

Utredningarna Bra Beslut Ds 199063 och Organisation arbetsfor-och
inom bilateralt utvecklingsbistånd SOU 199017 har båda föreslagitmer

fristående utrednings- och utvärderingssekretariatett för biståndet. Rege-
ringen efterhar riksdagens godkännande under år 1992 beslutat inrättaatt

kommitté för utvärdering och analys effektiviteten inom bistånds-en av
området Dir. 199259. Kommittén har tvåårigt mandat inrättasochett
under budgetåret 199293. Den har till uppgift fram analyser ochatt ta
utvärderingar biståndgällande och utvecklingsfrågor och internationellt
utvecklingssamarbete i syfte regeringen bättre underlag föratt ettge
effektiviseringen det svenska utvecklingssamarbetet.av
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Kapitel 3

Styrning och samordning inom
biståndet

3.1 Inledning

Kapitel 3 behandlar styrning och samordning inom det bilaterala biståndet
på principiellt och övergripandeett plan. Kapitlet behandlar frågor av
organisatorisk karaktär. Sverige har möjlighetersmå påverka deatt om-
världsfaktorer biståndetgör mindreeller effektivt, däremot kan visom mer

våra organisatoriska så de möjligastörsta effekt ianpassa system att ger en
föränderlig omvärld.

Diskussionen i kapitlet uppdelad iär huvudmoment. förstatre För det
diskuteras begreppen styrning och samordning teoretiskt. Utredningen de-
finierar begreppen och inför viktiga distinktioner for analysen.

För det andra beskriver utredningen de instrument lör styrning och
samordning riksdagen regeringenoch inomanvänder biståndspoliti-som
ken. Utredningen fokuserar härvid på budgetprocessen från anslagsfram-
ställning till regleringsbrev, styrelsearbete särskildaoch regeringsbeslut.
De biståndspolitiska målen, myndigheternas arbetsfördelning och roller

forutgör grunden styrning samordning.och
För det tredje preciserar utredningen förslagantal till ändringarett av

samordnings- och styrningsprocesser. Dessa förslag diskuteras under de
olika beskrivande avsnitten. Förslagen sammanfattasoch ipresenteras
kapitel

3.2 Begrepp definitioneroch

I och med människors aktiviteteratt organiseras tvåuppstår grundläg-
gande och motsägelsefulla krav arbetet skall fördelas efter olikade upp-
gifter behöver lösas, och olikade arbetsmomenten behöver samord-som
nas.

Inom utvecklingssamarbetet fördelas arbetet på flera finnsdelssätt; det
hierarkisk arbetsfördelning mellan styrande och verkställande organisa-en

tioner och finnsdels det arbetsfördelning avseende bilateralt och multila-
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sekto-arbetsfördelning avseendefinnsDetutvecklingssamarbete.teralt en
respek-forskningeninomför samarbetebiståndsorgansärskildamedrer,

organisationernasavseendearbetsfördelningfinnsnäringslivet. Dettive en
rolluppsättningbegränsadmycketantingen medarbeta; somsätt att en

rolluppsättningbredaremedförvaltningskostnad, ellermöjliggör låg en
i samarbetet.djupareett engagemangsom ger

bistån-inomarbetsuppgifterfördelamöjligheterflerafinns andra attDet
ochkapitalbistånddistinktion mellanvanligt göradet. Det är attt.ex. en

fördelasdärefter. kanArbetetorganisationerbistånd och skapatekniskt
allaförekommerbiståndetsvenskadetregioner. Inomochefter länder

svenskainom detArbetsfördelningenarbetsfördelning.förprinciperdessa
i SOU 199017.diskussionenförhuvudforemålbiståndet var

styrning.ochsamordningbehovuppkommerarbetsfördelning ettMed av
mängder,delvis överlappaderelaterade ochär nära somtvå begreppDessa

inte heltdockfiguri 3.1. De är synonyma.

samordningochstyrningIllustration begreppen3.1Figur av

SamordningStyrning

vicestyrning ellerSamordning uersagenom

försökerledareinte barastyrförsök. Det ärfylldmiljöBiståndets är somav
inflytandetillförskaffa sigkanHandläggare stortockså.detandra görstyra,

Mass-sakkunskap.överlägsenminstintepolicybeslut,påverka genomatt
fram-kanproblemområdePublicitetinflytande.media ettkan utöva om

inte baraStyrning kan utövasblivitinteaktiviteter,tvinga av.annarssom
visst ävenaktiviteterna på sätt attinrikta utandirekt, ett genomattgenom

styrning sker öppet,formerVissaaktiviteter.alternativa me-blockera av
i fördolda.detskerdan andra

alltidfram äregenskaperlyfts tvåstyrningforskningenInom somom
egenska-förstaDenkarakteriseragällerdet styrprocessen.relevanta när att

dimensio-tvåhjälpbeskrivas medkanMönstretstyrmönster.är avettpen
horisontella kon-integreringochpåverkanvertikalstyrningcentralner

förmågahar attfinnsfrån detutgårMan ett styrcentrum getakter. att som
lokaladeutformning. Det kanorganisatorisk t.ex.styrningen en-geen

ibeslutberoendeheltdemsjälvständighet eller göraheterna avstor
personalVerksamhetsinriktning, o.s.v.centrum resurser,om
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Den andra de egenskaper forskningennämns inom är styrobjek-av som
Här talar ekologisk styrning, ideologisk styrningten. hand-samtman om

lingsstyrning. Den kan detgöra skapa bra arbets-styr attsom genom en
miljö, möjligheter till personlig och yrkesmässig utveckling ekologisketc
styrning. möjlighetEn riktaär in sig människorpåatt attannan genom
påverka deras tänka uppfattasätt och verkligheten ideologiskatt styr-
ning. finnsDet också möjlighet direkt handlingarpåverka hand-atten
lingsstyrning.

Hur då i biståndetstyrmönstren ut Beskrivningen följer nedanser som
visar finns instrumentdet rad för vertikal påverkan, styrning.centralatt en
Men inom biståndet också präglat dialog.är detstyrsystemet ärattav en
Utrikesdepartementet utformar styrsignaler utifrån material myndig-det
heterna fram.lägger

dominerandeDen formen inom biståndet handlingsstyrning.är Den
ideologiska styrningen fånga.svårare inteär Den iär uttryckt regler ochatt
direktiv på handlingsstyrningen.sätt Den är mycketsamma som av en
dialog. Biståndsorganen framför allt SIDA påverkar hela systemets- -

biståndsätt tänka sina initiativoch kan förskapa grunderatt om genom
ideologiskaden styrning regeringsedan och riksdag utövar.som

samordningOrdet för förstår både och resultat. När detetten process
gäller samordning koordinering kan skilja mellan hierarkisk respek-man
tive icke-hierarkisk samordning. Den elementära hierarkiskamest sam-
ordningen direkt övervakning.är Någon kontrollerar vad andra gör,genom

för instruktioner följerdet, och resultaten. Men arbetetar ansvar ger upp
kan samordnas standardisering.även Då samordnas systemetgenom ge-

speciñcerar ivariabler det; produkten tillverkas,att t.ex.nom man som
arbetsprocessen tillverkas färdigheterden med, eller de och densom
kunskap förbehövs arbetet.uträttaattsom

Med icke-hierarkisk samordning förstår normalt formnågonman av
ömsesidig anpassning. aktörerna självaDet är behovettsom ser av sam-
ordning, de kontakter behövs och vidtar åtgärdertar ettsom som ger
samordnat slutresultat. Som regel sker det enkelt och okomp-på mycketett

Ömsesidiglicerat sätt några människornär arbetar tillsammans. anpass-
ning är också det avancerade för organisationersättetmest stora att
åstadkomma koordination.

3.3 Styrning

Regeringens styrning myndigheterna sker föreskrifterbl.a. ochav genom
skriftliga direktiv.andra Regeringen har i propositioner till riksdagen

föreslagitnärmare vad bör beträffandegälla styrningen myndighe-som av
19868799. Riksdagenprop. KU 19868729 har i allt väsentligtterna

godkänt formerna för denna. framgårNärmare redogörelser kapitelav
9.3.1.
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biståndet huvudsakligen koncentreradformella styrningenDen ärav
föreslås,dettilldelning medel såkring två Den ena avser av somprocesser.

anslagsframställning,hjälp budget-beviljas tilldelas medberedes, och av
votering i riksdagen ochfrån utrikesutskottet,proposition, utlåtande ut-

medel såregleringsbrev. andra gäller användningenformning Den avav
för respektiveregeringen utsedda styrelsernadedet styrs genom avsom

direktiv regeringsbeslut, direk-hjälp särskildamyndighet med desamt av
budgetåret.andra signaler kommer undertiv etc och eventuellt som

verksamhetförAllmänna regeringens3.3.1 styrinstrument

biståndsmyndigheternas följerstyrning verksamhetRegeringens sammaav
instru-statligaför verksamheter. Deandragrundläggande mönster som

biståndetför styrningidag generellt och sålunda ocksåment avsom --
följandei huvudsaktill budsstår är

statliga myndigheternasi form regler deRegelstyrning allmännaO omav
regeringsformens ochförordningar grundade påverksamhet lagar och

Syftet regelstyrningtryckfrihetsförordningens bestämmelser. med är
likformighet, rättssäkerhet och be-säkerställaskapa att garanteraatt

kvaliteter.stämda
instruktioner för myndigheterna.i formOrganisationsstyrningO av

BudgetstyrningO
resultatstyrningochBudgetprocessen mål---

Årliga tonvikt huvudsakligaregleringsbrev verksamhetensmed på-
tilldelning villkor förinriktning ochunder budgetåret samt av an-

vändningen resurserav
förordninginom biståndet i formStatsbidragsbestämmelser av-

O Särskilda beslut
särskildatill myndigheterna omRegeringsbeslut uppdrag t.ex.om-

fördjupadeutredningsinsatser inför myndigheternas anslags-eller
framställningar

för myndighetbemyndigandeEnskilda regeringsbeslut med t.ex. en-
ingå viss insatsavtalatt om en

förvaltningsrevision.redovisnings- ochRRVs-
O Personalutnämningar

myndighetschefer, vissa andra högreRegeringens utnämningar av-
chefer myndigheternas styrelseroch

representation i vissa verksstyrelserRegeringskansliets-
O Informella kontakter

Återkommande verksledning framförochdialog mellan departements-
policyfrågor dialog på handläggarplanet.i strategi- och och ocksåallt

idagutredningen styrinstrument huvud-följande behandlar deI det som
sakligen utnyttjas inom biståndet

Budgetprocessen-
Styrelsearbetet-
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former för regeringsstyrningAndra såsom regeringsbeslut, uppdrag och-
direktiv.

utredningenInnan ingår på styrinstrumenten biståndspo-behandlas de
litiska målen. Dessa är till ideologisk styrningnärmast härröra ochatt

för biståndetsgrund inriktning.utgör

biståndspolitiska3.3.2 målenDe

biståndspolitiskaDe målen, ursprungligen fyra, formulerades under 60-
talet och har bekräftatssedan dess regering riksdag ioch skildaav samman-
hang resurstillväxt, ekonomisk och social utjämning, ekonomisk och po-
litisk självständighet och demokratisk samhällsutveckling. femteEtt mål

miljöfrågoravseende riksdagen 1988.antogs av
statsmakterna har upprepade gånger understrukit för bistån-målenatt

det skall helhet. förstärkerMålen och kompletterar varandrases som en
inom för syftetdet höja fattiga folkensde levnads-attramen gemensamma
nivå SOU 198728.

riksdagenHur såg målens framgårpå samband med varandra nedan-av
stående utdrag utrikesutskottets förslag till uttalande, antogsur som av
riksdagen 1978.

Någon uttömmande beskrivning syftena med biståndsverk-vårav
samhet fyrade huvudmålen givetvis inte. De emellertidger anger

främstanågra de förutsättningarna för åstadkomma höjdattav en
levnadsnivå rättvisare levnadsvillkoroch för fattigade männi-

förskorna, deras grundläggande behov skall bli tillfredsställdaatt
och för blide skall engagerade i politiskade beslutatt styrsom
samhällsutvecklingen. Biståndets uppgift kan också påsägas attvara

siktlång sig självt överflödigtgöra fattigade ländernaattgenom ge
hjälp till Självhjälp, självtillitöka deras och oberoende och på så sätt

förlägga grunden jämlikt samarbete mellan länderna.ett mera
fyraDe huvudmålen bör helhet. Framför allt detärses som en

angeläget tillväxtmålet inte självändamâl. likaDetatt ärettses som
mycket betrakta för ekonomiskmedel åstadkommaatt ett attsom

socialoch rättvisa. Ekonomisk resurstillväxtoch är avgö-annan av
rande för fattigabetydelse länder skall komma sinkunnaatt ut ur
underutveckling, för meningsfull tillväxtenmåsteattmen vara

tillkomma stånd rovdrift naturtillgångarpå ochutan ytterst vara
inriktad förbättrapå levnadsvillkoren fåtalinte för för deatt ett utan

ofta förtvivlatbreda och fattiga folklagren i u-länderna.

kan inledningsvis fråganMan ställa det rimligtär betrakta målattom som
styrinstrument. Mål egentligenär det någon och därmedstyr motsom
borde intedet ha styrinstrument. glider in iMen begreppenstatus som
varandra och uttrycka mål också verksamheten. Om detatt styrsgenom
exempelvis inte fanns miljömål inte sannoliktdet så radett attvore en
biståndsinsatser inom industriell miljövård, miljöförvalt-markvård och
ning kommit till stånd. biståndspolitiskaDe målen övergripandepå ettstyr
plan och bidrakan till operationaliserasägas biståndets syfte.att
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fast i kompletteratsövergripande 30 år och harmålen har legatDe en
målformuleringstyrningen betraktasgång. På det måstesättet somgenom

styrningpå övergripande plan utövatfast Riksdagen haroch konsekvent. ett
målen.formuleraattgenom

styrinstrument i operativbiståndspolitiska målenBetydelsen de somav
allmänt hållna de kanmening bakgrund målen såmåste är attattmot avses

konkretiserafinns behovflesta aktiviteter.inbegripa de Det attett av
bedrivs inom områdetutvecklingsarbete också,målen. Ett sådant t.ex.

demokrati.
fem ovannämndaövergripandeFinns mål än de An-det några andra
biståndspolitiska utred-slagsnivån sådant. Denenprocentmålet är ett- -

l°0 i BNI skallBNP dag utgöraningen 1977 beloppetatt enavangav
successivt höjaambitionenför börminiminivå biståndet och attatt vara

förslag iriksdagen på grundvalfastslogs sedermeraanslagen. Detta avav
intedockAnslagsnivån mål ärl97778l35. ett av sammasomprop.

målen.dimension de ovannämndasom

Budgetprocessen3I.3..3

funktioner haft olika be-början har budgetprocessensSedan 1900-talets
kontrollinstrument. Styr-rollbörjan betonades budgetenstydelse. I som

restriktioner ochi form på resursslaghuvudsakligenningen skedde av
tyngdpunkten på budgeterautgifter. ladeskontroll Sedemera att resur-av

organisation,fick inriktningför specifika ändamål. Budgeten motenser
flerainnebärproduktivitet.administration Den budgetprocessenoch nya

förändringar, bl a
resultatstyrningutveckling mål- ochav-
uppföljning resultatenskärpning och analyskraven på avav-

delegerat verksamhetsansvar-
myndigheternas verksamhet ochminskad detaljstyrning resurser.av-

föranslagsframställning logiska utgångspunktendenMyndigheternas är
ständigtbestå pågå-i själva verket kanbudgetprocessen, sägas av ensom

regeringskansliet. Ibiståndsmyndigheterna ochdialog mellanende an-
myndigheterna för sin verksamhet,slagsframställningen redogör tar upp

alltefter verksamhetenmedel hur ärför framtiden och sökerplaner -
uppdelad.

kapitel iredovisats i 2 tvåförekommerAnslagsframställningen som
Tillförenklat förfarande FEF.former fördjupad framställan FAF,

Anslagsframställningarna beredesbifogas årsredovisningar.skalldessa av
i flertalet fall medu-avdelning. Samråd skerutrikesdepartementets myn-

i anslagsframställning-förändringardigheterna det några störregörsom
Budgetpropositionen läggsförändrats.förutsättningarnaeller omarna

Utrikesutskottetutskottsbehandlas under våren. görfram i januari och
partiernas motioner och resulta-efterändringar i olika anslagsposternade

förutsättning utskottets utlåtandeförhandlingarna. Under atttet accep-av
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regleringsbrevriksdagen ligga till förkommer det grund deattteras somav
regeringskansliet tillställer myndigheterna.sedan

iregeringspartieterna stabil majoritet utskott ochår då harUnder
styrsignalenbudgetpropositionen viktigasteriksdag denkan sägas utgöra

inteför regeringen kanligger till grund regleringsbrev. Menoch den om
ändringar ii utrikesutskottet medföramajoritet kan dettasäkerställa

förslagen.
utformas regeringskansliet våren och detRegleringsbrevet underav

månadsskiftet majjuni.myndigheterna ungefär vidtillställs utkastsom
chefsnivåmyndighet samrådsförfarande pårespektive harInom ettman

förklaringar, förtydligande föreslå ändradeelleroch kan sedan begära
får sin slutliga form ochskrivningar till Regleringsbrevetdepartementet.

tillställs myndigheterna i början budgetåret.beslutet det nyaav
utfall.utredningen ochnedan har ställt sökt beloppI tabell 3.1 samman

få övriga undan-frånsett budgetåret 199293, och någraSom detärsynes
liten skillnad biståndsmyndigheterna har sålunda under de när-ochtag,

fått beträffandeföregående fyra i vad de begärtåren stortmast sett
förtill intäkt de199293 nedan. Kan detta dåbudgetåret atttas snararese

tolkninggivetvis möjlig tolkning.styrda. En ärDetta ärän ärstyr annanen
sig får vill. Menbiståndsmyndighetema lärt söka så de vad deattattatt

fått styrsignaler indikerati fall förutsätta vad dedetta skulle så deatt som
tolkning riktigframställas. Skulle dennaoch hur det skallkan begära vara

fungerat.styrningenhar

medelstilldelningbudgetåren198889medelochTabell 3.1 Budgetprocessensökta -199293
i miljonerbeloppen kronor.

AnslagsframställanMyndighet BudgetpropAnslagsår

198889 380 5413SIDA 5
6151 6090198990

199091 6 756 6787
7435 7305199192

199293 75178100

198889 540BITS 730
610198990 660
700199091 700
715199192 750

199293 823 745

280198889 300SAREC
198990 330 315
199091 360375

390199192 480
199293 425480

Östeuropa.utvecklingssamarbeteInkluderar med Central-och

biståndet fördelas brukar uppmärk-del på de s.k. landramamaDen av som
massmedia inslag i riksdagens debatti och centraltutgör ett omsammas

biståndet kapitel omfattande styrningen härse 7. Hur dåär sett som en-
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ändring biståndsmyndigheternas anslagsframställan. I tabell 3.2 nedanav
har utredningen ställt förändringar i landramar under de senastesamman
fem åren.

Tabell 3.2 Skillnader i föreslagnabeloppför landramar mellan SIDAs anslagsfram-
ställan och budgetpropositionenåren 198788 till 199293
belopp i miljoner kronor

Programland Budgetår
8788 8889 8990 9091 9192 9293

Angola 0 0 0 0 25 10- -Bangladesh 10 0 0 O+ 0 5-Botswana 0 0 0 0 0 5-Etiopien 0 0 0 0 0 20+
Guinea-Bissau 5 0 0 0 5 10- - -Indien 0 0 0 0 35 25- -Kap Verde 0 0 0 0 05-Kenya 0 0 0 10 0 20+ -Laos 0 0 0 0 105- -Lesotho 0 0 0 0 0 0
Moçambique O 0 0 0 1255- -Namibia 20 0 0+- - -Nicaragua 0 0 0 0 10 30- -Sri Lanka 0 0 0 0 0 51-Tanzania 0 0 0 0 5 85- -Vietnam 0 0 0 0 5 100- -Zambia 0 0 -20 0 10 10- -Zimbabwe 0 0 0 0 10 0-

FörändringTotal 15 0 20 30 120 470

Som visartabellen fyraär det under de första åren sällan regerings-som
kansliet funnit anledning föreslå riksdagen bevilja större eller lägreatt att
belopp det myndighetenän själv föreslagit. Under budgetåret 199293som

förändringarna påtagliga.är förklaringEn härtill kan denattmer vara nya
regeringen velat åstadkomma kursändring för biståndet, bl.a. atten genom
betona andra samarbetsländer. Men del ändringen beror påstor atten av

förmedel industri- näringsutvecklingoch fr.o.m. 9293 anvisas via Swede-
ÅretCorp inteoch via SIDAs landramar. dessförinnan 9192 beslutade

Östeuroparegering riksdagoch förutom för biståndetmedel tillatt att ta
också finansiera vissa kostnader för llyktingmottagning i Sverigeatt denur
ordinarie biståndsbudgeten. tillgängligaDe förmedlen landramsbistånd
och andra anslagsposter minskade därmed framgåroch prutadesom
regeringen flera SIDAs förslagpå avvika frånnämnvärt SIDAsutan attav
relativa prioriteringar.

Men landramama inte allt. Sedan börjanär 1980-talet har landramar-av
andel bilaterala biståndetdet successivt minskat och det utgörnas av nu

inte °0knappt 40 detsammaän 10 år tidigare utgjorde °0.det 70mer av
kan därförMan också ställa sig frågan landramama brautgör ettom

styrinstrument vill påverka resurstilldelningen till enskilda län-om man
der.

kanDet också den bakgrund tecknats intressemot attsom ovan vara av
i vilken utsträckning skillnader föreligger mellan anslagsfram-SIDAsse
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inomanslagsposterbudgetpropositionen övrigaställning vadoch avser
Tabell 3.3 nedanbiståndet.för SIDA hanterade bilateraladetramen av

tilldelat belopp. Tabellenochvisar skillnader mellan ansökthär på större
beloppåtskilliga fall tilldelat större änregeringskansliet i SIDAvisar att

främstafall minskningar. DeniSIDA ansökt någravad noterasom
vissaför årtroligtvis i planerade BNIligger emellertid denförklaringen att

ansökningstillfállet.vidräknade medblivit vad SIDAänstörre

budgetpropositionårenSIDAs anslagsframställningochTabell 3.3 Skillnader mellan
199293198788 till

miljoner kronor

BudgetårAnslagspost
929391928889 8990 90918788

64 670 266Katastrofer 25 ++ - -biståndHumanitärt
0 0Latinamerika +10i -Humanitärt bistånd

10O 20i Afrikasödra + + -1005 15Regionala insatser 20 5 ++ + --folk-Bistånd genom
enskildarörelser och

+25+25 +25 +100 Oorganisationer
-30+13 -25Särskilda +110 +6program

3540 10Särskilda miljöinsatser + - -DemokratLmänskliga
rättigheter och huma

+100nitärt bistånd ...-
för 199192.tillsammanslogsAnslagsposterna posten

i relation till beloppäskadebudgetprocessenEfter genomgångdenna av
SARECs anslagsäskandenoch BITSi jämförelse mellantabell 3.4görs en

198788 9293.budgetpropositionen årenoch -

BITSnågra i SARECs ochmr anslagsposterSkillnader i föreslagnabeloppTabell 3.4
budgetpropositionenåren 198788 till 199293anslagsframställningaroch

i miljonerbelopp kronor

BudgetårAnslagspost
9192 929389908788 8889 9091

80 55u-landsforskning 150 20 5SAREC l - -- - -BITS tekniskt
35 2620 50 0inkl 30samarbete kurser - -- - - 1300+140 0 0 OBITS u-krediter -

föreslagits i budgetpro-Förändringarpåtagligatabellen kan utläsasAv att
regeringskansliet föreslog störreförpositionen. Med undantag att me-en

198788 harmyndighetentill u-kreditverksamhetendelstilldelning än
anslagsframställningarna. Bådeivarit reducera beloppenmönstret att

regelforskningsstöd hartekniska SARECsBITS samarbete och som er-
haranslagsökningar. Båda dessahälftenhållit mindre begärdaän posterav
270verksamhetsanslagperioden. SARECsheladock ökat under var
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miljoner kr 198788, tillökade 425 miljoner kr 199293. Anslagen tillmen
BITS tekniska samarbete 170 miljoner kr 198788 ökade till 324var men
miljoner kr under 199293. Det verkar regeringen bromsatsom om en av
myndigheten föreslagen kraftig expansion verksamheten, utan attav men
för den skull fárdriktning.ändra

Som regel har riksdagen antagit regeringens proposition under den här
studerade perioden. Det innebär regeringens styrsignaler så deatt som
beskrivits också blivit riksdagens styrsignaler, dock kompletteratovan av
de motioner föranletts propositionen. fallI några har riksdagensom av

regeringenutöver vad föreslagit. Budgetåret 198990 riksagerat ökade
dagen exempelvis anslagsposten särskilda miljöinsatser med 100 mil-
joner kronor. Riksdagen femte biståndspolitiskt målantog ett attom
främja bärkraftig utveckling framsyntoch hushållande medetten resur-
ser, och utökningen anslagsposten markerade riksdagen månadeattav

biståndsorganen verkar för miljömålet.det Riksdagen iatt har ocksåom
fallnågra ökat anslagen till enskilda organisationer regeringenutöver vad

föreslagit justeratoch regeringens förslag till landramar, anslag tillt.ex.
förKenya budgetåret 199192.

Det svenska bilaterala biståndet har under femårsperiodenden här
präglats förändringar. Den första är det landramsñnansie-tre stora attav

biståndetsrade andel totalen har minskat avsevärt. Det andra är attav
övriga anslagsposter katastrofer, bistånd folkrörelser, miljöinsat-genom

regionala insatser humanitärtoch bistånd har ökat kraftigt. Det tredjeser,
det bilateralaär samarbetet bistândsorganandraatt SIDA ocksåängenom

har ökat. Den förändringen är framgåttstörre än vadsenare som ovan.
Utredningen har inte behandlat SWEDFUND, IMPOD och sedemera
SwedeCorp eftersom föremålde varit för utredning och sammanslagning

perioden.under Utvecklingen har därvid lett till antalet störreatt samar-
betsländer ökat. I vad mån har då förändringardessa varit styrda genom
budgetprocessen

första,Den vad gäller landramarna, framgårhar inte styrtssom av ovan
aktivt regeringen. SIDAs anslagsframställning beviljatshar någrautanav

förändringarstörre med förundantag de två åren. SIDA har alltsåsenaste
inte uttryckt någon vilja denän sedan legat till förgrundannan som
regeringens proposition och regleringsbrev. Förändringen inteär resultat

klara och tydliga styrsignaler åtminstone inte via budgetprocessen.av -
Däremot arbetar SIDA utrikesdepartementet.nära Inför de bilaterala
förhandlingarna landprogrammen utfärdar regeringen instruktionerom
till förhandlingsdelegationen i vilken SIDA ingår. Därmed läggs ramarna
fast för vilka åtaganden kommer ske vilkaoch beloppattsom man
långsiktigt har arbeta med. därför inteDet troligt SIDAär så skulleatt att
initiera något avviker frånmed belopp tidigaredet kommitstorasom man
överens Landramshöjningar har däremot varit vanliga under löpandeom.
avtalsperioder följd BNI-ökningar, vilket möjligheternaökat tillsom av
expansion inom olika verksamhetsområden.

förändringen,Den andra övrigagäller anslagsposter, har däremotsom
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till aktivt regeringen. Här harstyrts budgetprocessensynes mera av an-
instrumentvänts för myndighetenett saker dengöraattsom att som

inte skulle ha gjort. Genom tillföra for särskildamedel ändamålannars att
har SIDA till inomgöra dessa områden myndighetenstyrts vadatt änmera

Ökningensjälv föreslagit. Vad kan skälen härtill vara tidigareBNI harav
nämnts. En ytterligare förklaring kan verksamheten inom landra-attvara

inte fullt tillgodoser regeringens och riksdagens infly-behovutmarna av
tande. Här bör dock påpekas landramarna tilldelningen tillatt styrsgenom
olika länder. Genom stödet till övriga innehålletanslag i bistånds-styrs
verksamheten fördelning på länder. Genom särskild regeringsskri-utan
velse förbeslut dessa anslagsposter har emellertid regeringen fått insynom

i fördelningenockså olikamedel på länder.av
Den tredje förändringen, viaanslagen BITS och SAREC, harsom avser

också aktivt regeringen. Styrningen har inneburit bromsningstyrts av en av
myndigheternas vilja. De har inte tilldelats förde medel expandera sinatt

Ävenverksamhet de begärt. deras andel det bilateralatotalasom om av
biståndet ökat så hade ökningen varit mycket förutanstörre budgetproces-

styrning.sens
Budgetprocessen har alltså utgjort icke oväsentligt styrinstrumentett

vad övriga anslagsposter inom för SIDAs bistånd och ocksåavser ramen
vad anslagen via BITS SAREC.och Den gjorda genomgångenavser ovan
visar också regeringens styrning budgetprocessen blivitatt genom mer
aktiv under det året.senaste

Den budgetprocessen mål-med och resultatorienterad styrningnya ger
föruttryck att

statsmakterna i högre tidigaregrad skallän vad verksamhetenange-
skall tillleda
myndigheten skall för verksamhetens utformning förvän-ochattsvara-
tade resultat nås.

Myndighetsledningarna fåskall ökat för hur resultaten skallett ansvar
uppnås inom den inriktningoch med den verksamhetenresursram av som
regeringen beslutat. Styrningen bör därvid baseras bedömningpå en av
myndighetens eller verksamhetens resultat och utövas attgenom ange
riktlinjer för verksamhetens inriktning resultatmål och resultatkrav.samt
Styrningen måste uttryckas på sådant uppföljning blir möjlig.sättett att
Budgetprocessen ändrar sättet styrformernade andra kom-att styra men

dock leva kvar. Fler styrformer kan blisåledes aktuella vidattmer
statsmakternas ledning myndigheterna. Det därför viktigt försökaär attav
finna kombinationbra styrformer behöver användas.en av som

Myndighetsspeciñka direktiv viktighar roll i resultatstyrningen. Ien
dessa direktiv skall regeringen inriktning och planeringsförutsätt-ange
ningar inför myndigheternas arbete med fördjupadeden anslagsframställ-
ningen.

styrsignalerDe i de myndighetsspecifika direktiven behöversom ges
följas när resultatstyrningen slutligen utformas i regleringsbrevet.upp
Detta blir viktigastede styrinstrumenten regeringenett harav gent-som
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resultatstyrningen fårmål- ochmyndigheterna. Genom denemot nya
regeringensregleringsbrevet formulerasvidgad roll. Iregleringsbrevet en

inrikt-i form riktlinjer for verksamhetenstill myndigheternauppdrag av
och resultatkrav.ning resultatmålsamt

forregleringsbrevet, med undantagUtredningen konstaterar att
sigstyrinstrument. Det har rörtutnyttjats199293, inte harnämnvärt som

övrigt varit medbeloppsnivåer, i har detbeslut sparsamtmenom om
emellertid regleringsbrevetinnevarande budgetår harriktlinjer. Under mer

givitsriktlinjerföljer istyrinstrument och defått formen stort somav
i bi-regleringsbreven. Resultatredovisningenbeträffande utformandet av

utvecklingen i mottagarlandetDåfår betydelse.ståndet ökad styrs av
emellertid resulta-svårt mätafaktorer biståndet kan detandra än attvara

utredning gjordes rörandebiståndsinsatserna.specifika Dendeten somav
bravisar medbeslut, Ds 199063effektivitet i biståndet Bra ettatt man
påkvalitativt bör kunnautvärderingsobjekt ochurval seresonemangav

biståndspolitiska målen.uppfyllabidrar till deverksamhetenvilket sätt att
anslagsframställningar arbetat medrespektiveMyndigheterna i sinahar

med Zimbabwe.utredningens bilaga samarbetet4frågor sedessa t omex

Styrelsearbetet3.3.4

19868729konstitutionsutskottets betänkandeRiksdagen har an-genom
biståndsmyn-fyraför myndigheternas styrelser. Deriktlinjergivit också

olikaregeringen. Styrelsernasin styrelse utsedddigheterna har utseravvar
sammanfattat någrautredningenfigur 3.5 harskilda mandat. Ioch har av

kännetecken.viktigastestyrelsernas

designvariablerFigur 3.5 styrelsernas

SWEDEBITS SARECSIDADesign-
CORPvariabel

styrelse-Extern
JaNej JaUD JaUUordförande

912ledamöter 14 l lAntal
Regerings-

2kansliet 4 1-
Riksdags-

2 2 15ledamöter
förFöreträdare

intresseorgani-
3sation 5 --

47Sakkunniga 1 -
Beslut medelom

NejNej JaJaför verksamheten

verksförord-i 13 §arbete gäller vadmyndighetsstyrelsernasFör som anges
framgårenligt vadhar beslutanderättningen. SIDAs styrelse avsom

beslutanderättstyrelsernaSwedeCorp harSAREC ochFör BITS,denna.
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härutöver iäven vissa frågor gäller verksamhetens inriktning ochsom
omfattning, insatserstörre m.m.

Den viktigaste styrelsernas uppgifter fattaär beslut myndighe-attav om
anslagsframställning. Det iternas är detta möjligtsammanhang för en-

skilda styrelseledamöter sig framställningen elleratt mot attreservera
avlämna särskilda yttranden. l SIDAs anslagsframställning för verksam-
heten till1992 1995 de fjorton ledamöterna reservationertreavgav motav
vissa enskildheter framställningen.i Reservanterna olikarepresenterade
politiska partier och reservationerna frågoravsåg partiet driver isom
biståndet.

Även formell reservationsrätt föreligger frågar sig vilken möj-om man
lighet styrelserna har reellt påverka myndigheternas anslagsframställ-att
ning i Styrelserna sammanträderstort. regel 6-8 gånger år.som per
Ledamöterna är utsedda på itvå år och det vanligtär de itaget att stannar
styrelserna över några mandatperioder. flestaDe ledamöterna har dock
sina huvudsakliga arbetsuppgifter på håll biståndsfrågoroch utgörannat
normalt bara liten del deras verksamhet. I praktiken kanen av anta attman
styrelsen liten förmågahar reellt påverka förslag till anslagsfram-att etten
ställning förberetts grundligt inom myndigheten. Styrelsen kan intesom
rimligen förväntas ha insiktden i fallså skulle erfordras, möjligen medsom

förundantag de styrelseledamöter kommer från departement påsom som
departementsnivå sig i denna problematik.engagerar

SIDAs styrelse kan sägas representativ. finns flertaletDär devara av
politiska partierna representerade riksdagsledamöter, folkrörelser ochav
enskilda organisationer fackligarepresenterande bl.a. organisationer, fri-
kyrkor och kooperationen. Regeringskansliet inteär i SIDAsrepresenterat
styrelse. Som framgår fattar inte styrelsen några förutombeslutav ovan
anslagsframställningen. Utredningen näringslivet inte har nå-noterar att

i styrelsen.representantgon
BITS f.n.styrelse har fyra för regeringskansliet förutomrepresentanter

styrelseordföranden. finnsHärutöver styrelserepresentanter från riksdagen
för LO, lndustriförbundet Kommunförbundet.samt representanter samt

SARECs och SwedeCorps styrelser relativtär lika. tillDe utgörs en
övervägande del för den inomsvenska resursbasenrepresentanterav
vederbörande organisations specialområde. SARECs styrelse har en ma-
joritet forskare och SwedeCorps består från industriledamöterav mest av
och näringsliv. l båda styrelserna ingår från regeringskans-representanter
liet från riksdagen.tvåsamt

Styrelserna för fyrade biståndsmyndigheterna olika.är Detsom synes
finns logik i styrelsernas utseende idag, härrör från biståndsorga-en som

funktioner.nens
inledningenI till detta avsnitt konstaterades möjlighet föratt en rege-

ringen styrningutöva är styrelsearbetet.att Det egentligenär endastgenom
i BITS styrelse regeringskansliet utövar eller kan utöva starkaresom en
styrning ioch någon mån, dock i utsträckning, i SARECs ochsamma
swedeCorpzs.
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regeringskansliets medver-utredningen frågankapitel 9 behandlarI om
representation i SIDAsfrågan riksdagensi BITS styrelsekan samt om

styrelse.

regeringsbeslutSärskilda3.3. 5

tillsärskilda uppdragsåvälregeringsbesluten kansärskildaDe myn-avse
direktolika frågorförslag iinkomma meddigheten utreda ochatt som

ingå avtal.verksamhet ellerbemyndigande beredaatt en
forbiståndet budgetårenregeringsbeslut rörandeEn genomgång av

förändring.snabb Detbilden198889 och 199192198586, av enger
199, drygtfrån 149 till 171 dvs.regeringsbeslut ökatantalet hartotala resp.

landramarregeringsbeslut rörmätperioden. Antaletökning30 över som
tillhörande projekt har räknatsmedprojekt landramsbeslutocheller som

till för 199192, dvs. änfrån för 198586 6130beslut har ökatett mer en
från 198586 tillregeringsbeslut ökadefördubbling. särskildaAntalet
medan landrams-%. 199192 denna,dramatiskt 160198889 med avtogca

förlängning landrams-10%. bakomProcedurenbesluten ökade med 1 avca
ettårs-ökning liksom antaletförklaring tilldelvis dennaavtalen är atten

regeringsbeslut rörandeAntalethar ökat.beslut rörande landramarna
organisationer har gått nedbistånd, enskildakatastrofbistånd, humanitär

till198889 31198586, 49 beslutrelativt nivå 42 beslutfrån hög påen
inom högre belopps-fatta beslutDelegering till SIDA199192.beslut att

tycksstatistiska nedgång. Däremotligga dennabakomkangränser antas
hanteringväsentligt vad gällerha ökatarbetsinsatsen inom departementet

katastrofárenden.av
visar sig beslut rörandedetsamtliga anslaganslagsposterSett över att

till 25% 198889från 20% 198586,projekt landramar har ökatocheller
harmultilaterala samarbetetrörande det30% 199192. Antalet beslutoch

Beträffande SARECfrån till 22 %.kraftig ökning,visat relativt l lpå en
SWED-beträffande BITS ochminskat detnågot medanhar antalet beslut

fåtal beslut.sigFUNDSwedeCorp endast rört ettom
visar tydligregeringsbeslut budgetåretFördelningen antalet över enav

budgetårsskiftetföre denmätperioderna. Tiden ärprofil för de mesttre
få besluti juni ochmånadintensiva perioden, med klar yttersttoppen

inomfördelningochFördelningen mellan budgetårjanuari-mars.under
följande tabellframgårrespektive budgetår av
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Tabell 3.5 Särskilda regeringsbeslutrörandeenstakaprojekt landramar inklu-resp.
siveprojekt

Projektprogram Landramar
projektsärskilda beslut inkl.

198889 199192198586 198889 199192 198586
Juli 3 22 4 4- 2 2 4Aug. - - - 2Sept. 3 l- - -Okt. 3 3l -- - 6Nov. 2 l l- - 2 2Dec. 5 1 l1

2 2 2 3Jan. - -Feb. 1 1 - - - -2 2 3Mars 1 --April 3 2 3 5 55
Maj 2 3 3 41-Juni 2 3 3 94-

16 19 45Totalt 11 26 17

Anhopningen berednings- beslutstillfállen föroch de landprogram-storaav
till fåtal före budgetårsskiftet innebär belastningveckor hårdettmen

framför i regeringskansliet,allt där varje beslut måste hanteras på samma
medföra kvaliteten blir lidande.situation kan på beslutensätt. Denna att

Samordning inom biståndsförvaltningen3.4

Behovet samordning3.4.1 av

biståndsorganisationen organisatorisksvenska samordnasDen genom en
enligt olika ämnesinriktning.uppbyggnad arbetssätt och Behovet av sam-

ordning styrningen. dimensionerhänger med Denära sy-samman som
i utformade förutsätter mycketkan så deattstemet styrs t.ex. vara

alternativt styrinstru-samordning genomförande kanmellan de organen -
i sig innehålla samordning. Därmedallt vad behövsmenten som av

organisationervi tillbaka till frågan ochkommer anslagsposter, målom
diskuteras Eftersom anslagsposterna så konstrueradeär attsom ovan.

fördelas till griper organisationerna och intemedel mål allaöversom som
särskilt specifika uppgifter dettabygger på deras kompetens och kräver ett

omfattande samordningsarbete.
Utredningen biståndet medhar också konstaterat äratt systernett

styrsignaler. finns möjligheter styrsignalermånga Det således attstora
från skilda inte motstridiga ikommer håll och varandra såär om --

fall alltid Följaktligenvarje inte homogena. ställs det krav påstora sam-
ordning. verkligheten inte troligtSå idag, och det den kommerärut attser

förändras i framtiden.att
inom biståndetDiskussionen i kapitel 2 utvecklingenangående ger en

föl-till samordningsbehovet. Utredningen konstaterar blbakgrund att a
faktorer samordningsbehovetjande påverkar
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Kravet Sveriges utvecklingsrelationer medO på helhetssyn på u-länderna
och koordinering policy i multilateralasvensk sammanhang kräverav
samordning inom regeringskansliet, framför utrikesdeparte-allt mellan

fackdepartementen, utrikesdepartemen-och också mellanmentet men
olika avdelningar.tets

Bistånd i utsträckning tillrelateras ökad ländernas utvecklingspo-O egen
litik. utveckling, demokratisering, militärutgifterEkonomins krä-m.m.

ökad samordning villkormellan svenska aktörer så de gällerattver som
för biståndet drivas entydigtdet svenska kan på sätt.ett

liksom iO Antalet samarbetsländer ökar antalet svenska aktörer samma
Samordning profilenland. krävs nämnda skäl den svenskaav ovan -

effektivitetsskäl, biståndsmyndigheternautåt också attavmen-
övergripandearbetar i enlighet och inte går in på varandrasmed mål

huvudområden.
Behovet samordning inom biståndet inomgäller således delsav rege-

ringskansliet, regeringskansliet myndigheternamellan och och delsdels
avsnitt främstmellan myndigheterna. detta behandlas den aspek-l senare

ten.
informationökade i biståndet ställerDen bredden krav på ökad om

Utredningenrespektive myndighets aktiviteter.planerade eller pågående
finns olika bistånds-konstaterar betydande kunskapsluckor hos dedetatt

myndigheterna myndigheternasde andra arbetssätt och verksamhets-om
förutsättning för samordning.områden. Kunskap detta viktigärom en

Myndigheterna förfo-beroende varandra. Som exempel har BITSär av
medel för tekniskt samarbete på SWEDFUND-över använtsgat som

projekt. investeringInfor beslut lån och behövde SWEDFUND vetaom
BITS bevilja för tekniskt gällaskulle medel samarbete. Detsamma kanom

infrastrukturprojekt u-krediter och SIDA meddär BITS deltar medstora
gåvobistånd Myndighe-inom for finansieringen projektet.helaramen av

för information länder, använd-är också beroende varandraterna av om
information erfarenhetning utbyte tekniskresursbasen, samtav avav

skilda slag.

Samordningsinstrumenten3.4.2

indelning samordnings instrumenten inom biståndet 3.2se kan skeEn av
enligt följande

ormellhierarkisk samordningF

Direkt övervakning-
Arbetssätt
Typ biståndav-
Kompetensutveckling-
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Icke-hierarkiskinformell samordning

Förbindelsetjänster-
Uppgiftssamrådsgrupper-
Informella personkontakter-

Avsnittet styrning visar direkt inte vanligenövervakning ärattom
förekommande. På övergripande policyplan riksdagenutövarett mera en
direkt övervakning hur biståndspolitiken genomförs och detsamma görav
regeringskansliet i sitt förhållande till myndigheterna; tilldelning medelav
via regleringsbrevet och resultatuppföljning myndigheternas för-genom
djupade anslagsframställning skulle kunna till intäkt fortas ett system av
direkt övervakning. inte tidigareAtt så varit fallet utredningen visathar

beskrivningen budgetprocessen styrinstrument. Utveck-genom av som
lingen under de visaråren dock på tendens där densenaste en annan
direkta samordningen blir viktigare.

viktigasteKanske den samordningen bilateraladet biståndet iav syn-
nerhet sker standardiseringen arbetsprocesser, arbetssättet. Trotsgenom av
den grundläggande skillnaden i arbetssätt mellan SIDA finnsoch BITS det
likheter mellan organisationernade två i del avseenden.en

Det därnäst viktigaste samordningsinstrumentet standardise-utgörs av
ring produkten, dvs bistånd Dels samordnas det totalatypav av som ges.
biståndet fördelning förstpå sektorer och det sker distink-genom genom
tionen tillmellan stöd näringsliv forskningoch genom SwedeCorp och
SAREC respektive övriga urskiljes olikasektorer. Dels biståndtyper av

konstruktionen u-krediter,anslagsposter, regionalt bistånd,t.ex.genom av
Ävenkatastrofbistånd, viktig samordningdetta utgör det totalam.m. en av

bilateraltutbudet bistånd från Sverige.av
sistaDet de hierarkiska samordningsinstrumenten kompetens-av -

utveckling utnyttjas inte aktivtså det önskvärt inom biståndet.som vore-
Förbindelsetjänster inte vanliga i biståndet, Däremot finns fastaär det

pâ styrelse- ledningsnivåoch är betrakta samord-attarrangemang som som
ningsinstrument. SIDA har i SARECs utrikes-styrelse ochrepresentanter
departementet har från u-avdelningen i alla styrelserrepresentant utomen
SIDAs. SAREC har deltar i direktionsmöten pårepresentanten som
SIDA.

forcesUppgiftsgrupper task i vissa fall. biståndetanvänds kanInom
task force formen utredningsarbete flera organi-angårta etten av som

sationer, den makroekonomiska utvecklingen i utvärderingarland,t.ex. ett
på metodutvecklingsarbete.teman,gemensamma

De utredningar kommittéeroch regeringskanslietupprättas harsom av
ofta referensgrupper med deltagare från Afrika-samtliga biståndsorgan.
projektet, Asienprojektet, organisations- effektivitetsutredningarna,och
studien biståndsmyndighetemas arbetssätt, med sådanauppsattaom var
referensgrupper. Med tillkomsten utvärderingssekretariatetdetav nya

troligtviskommer studiermängden fleraberör öka.attav som organenav
finnsDet många exempel samrådsgrupperpå i det biståndet.svenska De
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region,fokuserade kring biståndet till eller det kanflesta landär ett en men
biståndsinstrumentkring givet ellerförekomma samrådsgrupperockså ett

regeringskanslietlandprofiler ibland tillmed har lettsektor. Arbetet atten
ifråga.för biståndet till landet Detsamrådsammankallat grupper om

förkonstituerarbiståndsorganen själva mötshänder attatt grupper som
för vissa frågor.biståndet till visst ellerdiskutera landett

kan kallas infor-vanligaste samordningsinstrumentet detärDet som
innebär kontaktar varandrahelt enkeltmella personkontakter. Det att man

initiativ förvilka ochför information vadutbyta gör, taratt manom man
fatta beslut.att

inom bi-övergripande samordningenUtredningen konstaterar denatt
fenomen samord-i fungerar relativt väl. Som betraktat kanståndet dag

kostnadseffektivitetensamordning ochningen lätt krav pågenerera mera
försiktig införadärfördrastiskt. bör meddärmed Man attavtar nyavara

olika myndighe-förutsättningarnasamordningsinstrument. Givet och de
uppfattningutredningens samord-emellertidarbetssätt detär attternas

följandehuvudsakligeninom biståndet likväl och då påningen kan stärkas,
sätt

finns i formellapotentialen för samordning dels denfrämstaO Den
mål- resultatstyrningsamordningen budgetprocessen där och gergenom

kapitelstyrinstrument landstrategiermöjligheter, i aktivadels somnya
4.

för mellan departements-forum regelbundnabör skapas mötenO Det ett
för bi-ledning bolagsledningarna. Statssekreterarenoch verks- och

för ii halvåret samrådståndsfrågor sammankalla till gångbör möte en
för biståndet frågor.gemensamma

till samråd mellan handläggareMyndigheterna börO uppmuntra som
bistånd infrastruktur, miljö,sektorertyperarbetar med samma av

utbildning,förvaltning, m.m..
effekti-för utredning analyskommittén ochTillkomsten denO avav nya

refe-tillfällen knyta bredainom biståndsområdet bör skapaviteten att
viktigtväsentliga policyfrågor.till utredningar Det äromrensgrupper

flerafördelarmyndigheterna arbetet mellanochdepartementetatt
alltför i samtligainte deltagandetanställda och begränsar snävt sam-

ordningsfunktioner.

samordning till samverkanFrån3.4.3

i föregåendesamordning det ärbeskrivningDen presenterassomav
visarreaktiv till sin hur helhet kanegentligen statisk och karaktär. Den en

fås inomdelar verkai sina beståndsdelar och hur dessa kananalyseras att
systemteoretiska kunna uttryckaför skullehelheten. I termer manramen

mindretroligtvishelhetseffekten biståndet något änärdet att avsom
samordning kanskedelarna. Genom bättre summan avensumman av

blir lika med helheten.delarna
offensiv dynamisk tanke helhetenochDet dock att avvore en mera
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Biståndsinstrumentenbiståndet delarna.skulle än avvara mer summan
helhetseffekt.till for uppnå Deaktivt kunna kopplas varandraskulle att en

inomfall sekventiellt insats, eller sektorskulle i påså användas enen -
sektor. nuvarandeparallellt inom och land och Deneller kanske ett samma

arbetsfördelning skulle istället bytasisärhålla demsträvan att genom m.m.
få gåönskan demut att attmot samman.en

Sam-samordning och samverkan.Det finns skillnad mellan begreppenen
sidandeñnierats andraordning samverkan å ärhar ett meraovan, men

innehåller just dynamiskavidsträckt den strävan görabegrepp attsom
betydligt ambitiöst gällertillsammans. Samverkan när detsaker är attmera

organisationernautvecklingseffekter. samverkanåstadkomma Mera gör
for och därmed ökar också osäkerhetenberoende varandra beslutmera av

respektive organisation.inom
främstbiståndet i dag detFinns samverkan inom Ja, ärdet någon men

främst ochsektorer, hälsovårdmellan SAREC och SIDA. Inom några
finns och utvecklamarkvård, det kunskapsutbyte strävan attett en pro-

beröringspunkter och kompletterar varandra.har med varandragram som
funnitshar också samverkanVid insatser karaktär detnågra störreav

infrastrukturprojekt har byggt påBITS SIDA. Någramellan och större t.ex.
frånkapitalöverföring gåvobistånd SIDA ochtekniskt bistånd och med

flerakreditñnansiering från BITS och SWEDFUND samverkade årBITS.
projekt.joint-venturemanagementstöd påom

biståndsmyndigheternamellanbättre med samverkanVore det mera
fram organiskt.förutsättning det Medja, under växerUtan tvekan attmen
effektivtsvårigheterna idag samordnahurtanke på är attstorapass

omfattanderealistiskt sig samverkanbiståndet inte tänkaär det att meraen
nerifrån iinitiativ tilli framtid. det uppstår samverkanNärnäraen

inte minststödjas. gällerorganisationerna och Dettabör detta uppmuntras
traditionellt tillför från SIDA-stödi planerar övergångländer där enman

former fler myndigheter.i medsamarbete andra
följer blir alltmer beroendeosäkerhet enstaka beslutDen att avsom av

Biståndi organisationer skall inte underskattas. verk-ärbeslut andra en
politisk,inledningsvis osäkerhetsamhet har hanteraredan att storsom

svängningar i bi-i mottagarländerna,ekonomisk och social turbulens
respektiveteknisk utveckling inom ämnesområdeståndsdebatten hemma,

i administrativa deosäkerhet ärm.m.. Förmågan hantera systematt en av
framgångsfaktorerna i biståndet.främsta
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Kapitel 4

enskildaSamarbete med länder

Inledning4.1

föregåendeI det kapitlet behandlades styrning samordning inomoch
biståndet. här kapitlet fokuserar utredningenI det på samarbetet med
enskilda länder. Kapitlet i förstauppdelat huvudområden. detär Förtre
identifieras olika problem vad gäller styrning och samordning biståndetav

följer beskrivningtill enskilda länder. En del dessa den samarbetetav ur av
med några länder redovisas i bilagor utredningen har gjort fallstudiersom

utvecklingssamarbetet Bolivia och Zimbabwe periodmed underav en av
respektive10- 15 år, bilaga 3 och hänvisas till fallstudie4. Läsarense som

förunderlag kapitel. Avsnitt behandlar frågor styrningdetta 4.1 rörande
samordningoch enskilda länder.samarbetet medav

det utredningen innehållet iFör andra analyserar samarbetet med en-
skilda till styrning samordning.länder och relaterar detta och Utredningen

bistånd förmedlas skilda föranalyserar också det kanalergenomsom
importstöd.syfte, betalningsbalansstöd och Avsnitt 4.3t.ex. tarsamma

avsnittlandprogrammering 4.4och landramar. I behandlas dessaupp
vidarebegrepp och jämförs beredningsprocesser utifrånmed andra teore-

tiskt praktisktsåväl perspektiv.som
Avsnitt 4.6 4.7 behandlar innehållet enskildaoch i medsamarbetet

länder, huvudsakligen inriktat inrik-på sektorstöd och bistånddet ärsom
på skuldlättnader betalningsbalansstöd. ioch Syftet vadär prövatat att

former fördessa bistånd finnsmån låter sig instrumetmed destyras som
ioch möjlighet avsnittvad mån de till resultatuppföljning. l 4.8ger

behandlar utredningen styrning avsnittetoch resultatredovisning. I presen-
enkel styrningmodell analysera sambandet mellan och resultat-teras atten

redovisning. Möjligheterna till resultatredovisning skiljer sig olikamellan
biståndsformer.

tredjeDet i kapitel förändringar.detta förslag tillutgörsmomentet av
Förslagen sammanfattas i kapitel
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till enskildasamordning biståndetStyrning4.2 och av
länder

för olikaflexibilitet möjligheter aktörernaBiståndet och dekräver attstor
utvecklingen kräver ocksåenligt sina respektive arbetssätt. Menverka

Riksdagensövergripandetydlig styrning på det planet.statsmakternaav
proposition19868729 ochutskottsbetänkande KUbeslut baserat på

styrning myndigheterna.för regeringens19868799 avanger ramarna
utveckling tendenserbilaterala biståndets ochkapitel 2 diskuteras detl

under årsenare
bistånd i form har ökatsvenskt någonAntalet länder mottarsom-

omfattande bistånd har ökatsvensktAntalet länder ettmottarsom-
biståndetlandramsfinansierade biståndets andel både det totalaDet av-

biståndet minskatbilaterala hartill och det totalaprogramländerna av
SAREC och SwedeCorp IM-bilaterala biståndet BITS,Det genom-

breddatshar ökat och verksamhetenPODSWEDFUND
biståndsmyndigheterfler flertal svenskaallt mottagarländerI är ett-

samtidigt.verksamma
formen medbilaterala biståndet samarbeteEn del det tarstor avav

Biståndssam-mellan regeringar.enskilda enligt överenskommelseländer,
ifråga särskilt fattigtmotiverasenskilda landet ärarbete med länder attav

tidigare,förbindelser sedan ellerSverige med landetoch eller harutsatt, att
bilateralavärdefullt utveckla dedet andra skäl har bedömts attatt av

vetenskapligttekniskt,kommersiellt, kulturellt,alla plan;kontakterna på
biståndetkombination anledningarOftast gördetär attsomavm.m. en

inte tilltill vissa och andra.går länder
samordning biståndetstyrning och påtidigare avsnitt diskuterasI ettav

tillsamordning biståndetstyrning ochplan. behandlasgenerellt Här av
särskilda frågor bör uppmärksam-enskilda Finns då någraländer. det som

mas
bild biståndetinte finns samlad hurUtredningen finner det någonatt av

fokuserar detpåtill mottagarländerna Budgetprocessende ut.stora ser
erhållakan också stödlandramsfinansierade biståndet, ländermen samma

dispone-förfogar eller UDUvia SIDA överandra anslagsposter somsom
från Katastrofinsatserhåll.Betalningsbalansinriktat stöd kommer tvårar.

insatser finansierade under anslagetinomkan landramar eller somrymmas
Organisationsutredningen SOU 1990 7katastrof lför och återuppbyggnad.

i forminföras i biståndetplaneringsinstrument skulleföreslog att ett nytt
landprofiler.av

landprofiler gjorts ellerfattaderiksdagen beslut har 1Sedan 1 mer
Rica, Centralamerika,Bolivia, Chile, Costamindre färdiga. De avser

AfghanistanSydafrika, ochKambodja, Pakistan, Nepal,Filippinerna,
fleraframgår återstår länder ärTunisien. Som tabell 4.1 storasomav

från organisationerna.bistånd de svenskamottagare av
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Landprofilerna olikaär typerav
haft syfte1 Några har kartläggande Costa Ricat.ex. ochattsom vara

Centralamerika. inte inför förhandlingar.Man har stått Arbetet med
landproñlerna varithar indikationersätt på tänkbara hand-ett att ge
lingsvägar, kartlägga möjligheter.samt att

syftat2 har till kartlägga första i biståndet,Andra de haratt stegen men
biståndsmottagare omfattning.rört länder är någon störresom nya av

inte funnits KambodjaDet har alltså mycket kunskap bygga ochpåatt
Nepal.
Åter3 andra har varit konkret handlingsinriktade fast-och harmera
ställts regeringsbeslut. gjorts vidDe har handläggarna de-genom av

i myndigheterna.nära samarbete med ambassaderna ochpartementet
Som landproñlerna för Bolivia Chile.exempel kan och Detnämnas är

kategorin haft viss möjlighetden har verka styrande påsenaste attsom
utformningen biståndet.av

Arbetet med landproñlerna viktigt inte minst för det skaparär att ett
forum för samordning. Genom myndigheterna görisammanställa vadatt

för praktisk, informell, icke-hierarkiskland skapas den och kostnads-ett
effektiv samordning nödvändiga Samordningsprocessen blirkunskapen.
därigenom betingelser för styrningockså styrande, den skapar genom
integration behandlas i kapitelsom

landprofrlernaUtvecklingen visar instrumentden behövsatt typenav av
i situationer inför frågornär står eller utvecklaatt upptaman om samar-

visst land.betet med ett
Analysen i kapitel 3 visar forgenomgående, med undantag de tvåsenaste

samstämmighet myndigheternas regeringens för-åren, mellan ochstoren
riksdagens inte aktivera handlingsstyr-slag och beslut. Man har behövt

ningen i utsträckning.någon verksamheten måste ändrasstörre När
vid förändrade förutsättningar isnabbt, mottagarlandet eller närt ex

biståndspolitiken blir handlingsstyrningen viktig. bekräf-skall ändras Det
fallstudien Zimbabwe.tas av av

Utredningen viktig styrfråga gäller de samlade svenskaattmenar en
relationerna enskildamed länder. det Sverige vill uppnåVad är genom

i sin viktigautvecklingssamarbetet enskilt landmed Dettaett turrymmer
frågor regleringsbrevet, regeringensbudgetprocessen och överlägg-rörsom
ningar dialog fáltadministrationensoch roll ochmed mottagaren samt
utseende.

översiktliga regeringenDen analysen regeringsbeslut 3.3.5 visar attav
tid frågor egentligen tillägnar mycket åt borde delegeradesom vara

myndigheterna. i i utsträckning frågorArbetet departementet berör stor
detaljbeslut, detaljregler penningsummor istället foroch exaktaom ramar,

riktlinjer och mål. Departementet behöver utveckla sammanhangmer av
överblick för bli kvalitet ioch det skall bättre besluten.att

priori-har strategisk roll ochDepartementet när behovmottagarnasen
teringar och relationerna till gäller for biståndetde mål det svenskasom

diskuteras principer för fastställs.skall och och krav samarbetet Där-när
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efter inblandning, i till förbör departementets vad gällermotsats som
minska i detalj biståndet utformas. Styrfrå-närvarande, snarast mer

därförgäller vilka mål inärmast vad ska ochstyras motgorna som samar-
enskilda regeringsbeslut minskabetet med det landet. Antalet bör demen

fattasbeslut styrande övergripandebör på det planet.som vara mer
förstaAnalysen visar i frånnuvarande dessa hand utgårattprocesserav

enskilda myndigheternas speciella förutsättningar.de behov och Styr-
ningen regleringsbrevet förbättratshar återstårännu mycketgenom men

i införDepartementets medverkan älva planeringsprocessengöra.att nya
framförhar allt koncentrerats till SIDA-finansieradesamarbetsavtal den

liksomverksamheten. När antalet samarbetsländer antalet verksamma
myndigheter i få instru-land ökar, också behovetväxer att ettsamma av

överblick strategiskt förkan och dokumentutgöra detment ettsom ge
fortsättningsvissamlade biståndet. Myndigheterna kommersvenska även

förbehöva instrument detaljutformningen sina respektiveatt program.av
utvecklingssamarbetet finns för följande olikaI närvarande huvudgrup-

mottagarländerper av
i budgetpropositionen0 Programländer, eller länder med landramar som

långsiktigahar anslagsposter, där det SIDAsamarbetetegna genom
kommer spela huvudroll under överskådlig tidatt en

mottagare bistånd utanför vilkaO Andra svenskt landramskretsen medav
Sverige bedriver omfattande långsiktigtoch samarbete. Totalt rörett

sig fem till tiodet länder.om
Övergångsländer inom möjlig-O de två där kangrupperna ovan, man se

till från via tillheter övergång samarbete landramar SIDAgenom
utvecklingssamarbete i former myndighetersandra där andra verksam-

till sinhet kommer bättre eller där kan tänka sig övergång tillrätt, man
djupare enligt formersamarbete de kännetecknar programlän-ett som

derna.
Övriga bistånd huvudsakligen i formO svensktmottagare av av en--

projekt, via enskilda organisationerstaka samarbete Detta denäretc.
mottagarländer.största gruppen av

rollfördelningMed den råda mellan regeringen och myndighe-börsom
framstår följande primära förbehov regeringskanslietterna som

utformandehelhet överblick kunskap vad Sverige ochoch görom
förövergripande policy samarbetet med samtliga mottagarländerstörreav

förstabistånd, dvs i kategoriernasvenskt de länder.treav av
möjliggöra för politiska ledningen systematisktden påattatt ett mer

och planerat ha överläggningar med alla mottagarländer. Detsätt större
innebär tillägna sig prioriteringar,dels mottagarlandets behov och delsatt

Sverige givarland vill konditionali-klargöra vad med samarbetet,att som
själva planeringen till.hur biståndet gårtet, etc oavsett av

effektivt tillvara och utnyttjapå sätt kunna den kunskapatt ett ta som
finns vid inom myndigheterna beträffarambassaderna och vad samarbetet

enskildamed länder.
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finnsFör myndigheterna behov av
klarhet i målangivelsen för vad i svenska bistånds-är centralt detsom

samarbetet,
klart för sig vilken information regeringen för beslutbehöveratt om

enskildasamarbete med det landet, samt
flexibilitet föroch delegering kunna inrikta verksamheten ochatt

utföra enligtarbetet det arbetssätt myndigheten har utvecklat.
Utredningen finner instrument fördet behövs kunnaatt ett nytt att

sammanjämka intressen därviddessa krav, och väsentligtDet ärresurser.
behovet helhet förockså medger dynamik och flexi-denatt utrymmeav

bilitet biståndsverksamheten.måste känneteckna Utredningens för-som
slag landprofrler tillär begränsas instrument för kartläggaatt att ett attvara
förhållandena i länder där samarbetet inte erhållit fast formnågon och

förutsättningarna förpröva samarbete. Därutöver bör styrande ochett mer
instrument församordnande landstrategier utvecklas huvudmotta-- -

garländerna.

4.3 Landprogrammering

Valet mottagarländer ofta i biståndsdebatten. Bistån-uppmärksammasav
effektivitetdets blir självklart tillhögre det går länder förom som en

utvecklingsfrämj ande politik. naturligt biståndsdebattenDet fokuse-är att
på bra utvecklingspolitik; det följavad är kan den internatio-ras som en

liksomnella den inrikespolitiska uppfattningensvenska vad ärom som
riktig politik.

finansiell ligger till förLandramar grundär landprogram.en ram som
enskilda bedrivsMen samarbete med länder påäven andra BITS,sätt;

SAREC SwedeCorp sina arbetsformer föroch har alla bedriva långsik-att
Äventigt olika SIDA harsamarbete med länder. samarbete enskildamed

länder inte finansierat via landramar, eller berettär med den s.k.som
landprogrammeringsmetoden. fallstudiernaDe båda bilaga 3 ochi 4 ger
exempel på detta och bör läsas i anslutning till nedan.texten

täckte ursprungligenLandramen biståndet till enskiltdet samlade ett
land. Systemet med landramar och planeringen utnyttjande komdessav

betecknas landprogrammering.att
planeringsmetodikDenna reaktion tiden existerandepå fördetvar en

biståndet ofta disparata punktinsatser. Genom skapaattsom var en
helhetsbild för planering och genomförande hoppades bättre be-man ge
tingelser för biståndet rejäl framfördebetydelse. U-länderna kravatt en
på besked hur biståndmycket de kunde förväntas de åren,närmasteom

underlag för ibudgetarbetet respektive Syftet tillväga-land. medettsom
följandegångssättet är SOU 197713

möjligt förl det inordna bistån-göra mottagarlandet det svenskaatt att
idet landets totala utvecklingsplanering.

2 främja långsiktigt biståndssamarbeteoch stabiltatt ett attgenom ge
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biståndsplaneringför Sveriges påunderlag såväl mottagarlandetssom
flera sikt.års

tillfälle till årlig innehåll3 samlad genomgång samarbetetsatt ge en av
resultat.och

flexibiliteten för möjligheteröka mottagarlandet skapa4 attatt genom
föra från insats tillinom årsramen överatt resurser en en annan.

för resursöverföring.förenkla formerna5 att
syftena fungeraförutsättning för förstnämnda skall dockde två ärEn att

mottagarsidan finns bistånd skall användas,helhetssyn på hurdet påatt en
överblick utvecklingsplaneringen, kan samordnahar över attatt manman

förstås ideala förhållanden ochprioritera ioch budgetprocessen. Detta är
finnsverkligheten oftast det knappast något landannorlunda;är som

givarländernabesitter till fullo.dessa egenskaper Det värtär notera attatt
marknadsorienterade fat-traditionellt länder, krävde deöverlag, även av

självtiga varken önskade eller kundemottagarländerna något som man
överblick.i form centralplanering ochåstadkomma av

samordning förmåga tillminiminivå överblick, ochkrävs dockDet en av
bistånds-prioritering för landprogrammeringen skall fungera braatt som

ifrågasatts alla mottagande länder harteknik. håll har detPå många ettom
förutsättningar. hamnarminimum sådana Vad händer då om manav

landprogrammeringenminiminivån fall innebär detunder I bästa att
vill regeringens iflera biståndsgivare, vad de medsköts eller görsomav en

fall bristerna till ineffek-minne. lederdet mottagande landet goda I värsta
utvecklingsan-dåligt motverkandetivt bistånd och samordnade, varandra

strängningar.
för resursöverföring.Landprogrammeringen förenkla formernaskall

Överföringen flerafinansielladet medel kan ske på sätt.Hur sker av
i till landets banksy-förs det mottagandeIbland övertagetstora summor

utnyttjas fördisponiblafinns på svenska banker,Ibland attstem. pengarna
tjänster kommitinköp och på de överens Detom.program manav varor

för organisationer iföretaghända svenska ombudkan även att agerar
därifrån.disponerar efter instruktioner Menmottagarlandet och pengarna

resursöverföringen inomeftersom finns hanteradet så många sätt att
inteför landprogrammeringstekniken kan det är dennasäga attmanramen

programmeringstekniken skapaVad gör ärskapar enkelheten. attsom
förhandlingari beredningen. Genom samlaenkelhet att storaav program

i beredningen.till tillfälle skalfördelar Sedan haruppstårett man en
medför enkelhet iflexibel tillämpning detplanerna. Detta är somav

programmeringinte själva tekniken och land-resursöverföringen med-
i kombi-medelsallokering budgetåri sig. Flexibiliteten i under ettramar

finns intenation långsiktiga åtaganden skapar enkelhet. Det någonmed
medelsöverföringen. Därtill deti självainneboende enkelhet rymmer

alltför administrativa rutiner.biståndet i sig mångalandprogrammerade
programmeringstekni-fördel i medYtterligare sambandnämnsen som

tillfälle till årlig samarbetetssamlad genomgångken denär att avger en
hörknappast någotinnehåll och resultat. Så det, det ärär sommen
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generiskt ihop med programmeringstekniken. UNDP har landprogram
årlig genomgång.utan Norge har årlig genomgång sina långsiktigaav

samarbeten landprogram. Självfalletutan är det bra med årliga genom-
gångar, det inteär rätt betrakta detattmen automatisk fördelnog som en
med landprogrammeringstekniken jämfört med andra sätt bereda bi-att
stånd.

Tabell 4.3 visar möjligheten flexibilitetenatt öka föraatt överatt
från insats till fördelärresurser verkligenen används.en annan en som

Den genomsnittliga avvikelsen mellan plan och utfall °0,är 25 dvs.ca mer
eller mindre utbetalt i förhållande till plan. Med tanke på planerings-att
möjligheterna i u-landsmiljön begränsad,är detär mycket viktigt kunnaatt
skjuta alternativt tidigarelägga aktiviteter. Mångaupp utvärderingar har
också pekat på det fördel inom respektivesom en program.

De fördelar brukar förknippas med landprogrammeringensom är som
framgår inte entydigt beroende den biståndsform och teknikav som
tillämpas i dag. I den svenska biståndsdebatten har också framförts argu-

landprogrammeringen.ment mot
l Landprogrammeringen förutsätter bistånd från tillstaten en annan

och leder automatiskt till förstärks.att statsapparaten
Argumentet vanligtär inte korrekt. Visserligen krävs överens-men en

kommelse mellan regeringar, biståndet landprogrammeras kan imen som
princip mycket väl användas för andra syften än sådant ligger inomsom

uppgift verkställa.statens Detatt svenska biståndet till Tanzania har t.ex.
föranvänts stärka privata småföretagatt i många år. Om biståndet ofta

stärker påstatsapparaten olämpligt så harett sätt det ingenting med
beredningstekniken i sig göra.att
2 Landprogrammeringen leder till det skapas reservationeratt alter-

nativt skapar tryck göra medatt även för mindre välav pengar,
motiverade ändamål.

En de fördelarnatänkta just undvika utgiftstryck,av att ochvar
programmeringstekniken har möjlighet undvika detatt på sektornivå -flexibilitetendär skapar motvikt. Men på landramsnivå det inteär så,en
medel kan inte föras från landram till och leder intedet sällanen en annan
till strävan göra så medlen föratt landen att förbrukastotaltett under
innevarande år. Stora reservationer leder på sikt till regering ochatt
riksdag kan vilja minska landramarna. Eftersom flera landramar innehåller
importstöd finns det också ofta möjligheter snabbt använda medelatt där.
Det är med andra ord betydande nackdel härrör själva tekniken.en som ur

I kapitel 2 dokumenteras hur det landramsfmansierade biståndets andel
det totala bilaterala biståndet har minskat.av En del det övrigaav

biståndet har dock fortfarande beretts med metoder påminnersom om
landprogrammeringen. Det iär föroch sig naturligt när det är samma
organisation i Sverige förhandlar med organisationer isom detsamma
mottagande landet. fortsätterMan arbeta på ungefäratt sätt, ävensamma

medlen givarsidanpå tilldelats underom anslagspost. Använd-en annan
ningen medel från dessa anslagsposter planeras samtidigtav som man

4 13-0034
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dialog medianvändasskall mottagaren.hur landramenplanerar samma
katastrofbistånd, im-visstbistånd kan nämnassådantexempel påSom

inteskillnaden dockärinsatser. Denregionala attochportstöd stora man
möjligtverksamheter ärolikaomfordelningar mellandekan göra som

nuvarandemedinom landramarna system.

förformerjämfört med andraLandramar4.4
landsamarbete

förmetodikeninte medberedsbiståndetbilateraladetdelEn stor av
SIDAgårsådantdels delarlandramsplanering; gällerdet genomsomav

bistånd förochhumanitärt biståndorganisationer,enskildaviaLex. stöd
BITS,bistånddelsmetodutveckling, ochochförsöksverksamhet genom

mottagarländerna,på trettio störstadebistånd fördelatbilateralSvensktTabell 4.1
i miljoner199091,utbetalningarorganisationberedningsfonnochenligt

kronor.
UDUSAREC SWEDE-BITSSIDALand

CORP
övrigtlandram

1445197486Moçambique - 692140,4132534Tanzania
1800,229362Zambia

5 l12315 55Indien -425355Vietnam --- 499941151Zimbabwe -1647219Nicaragua ---69155Angola ---- 114563Uganda - 1986Kina ---- 438127Kenya --- 55886Bangladesh -- - 2222 189Botswana -
104 llLaos ---- 5452127Chile -- 16l15Guinea-Bissau 64 -- 0,50,471469Sri Lanka -82 4Sudan ---- 3050Jordanien - -- 76Afghanistan ---- 2951914RicaCosta -1944Namibia ---- 1748Kap Verde -- 10230 14Bolivia --3815Thailand ---- 1736Lesotho --- 0,5455Tunisien -- 3734Polen ---- 39Malawi ----- 37Zaire -- --

199091SWEDFUND underIMPOD ochNoter avser organisatio-enskildabyggnad,tillkatastrofer och stöd återuppinnefattar
admi-miljö,särskildabistånd,humanitärtinsatser,regionala program,ner,

livsmedelsbiståndnistration och
betalningsbalansstödskuldlättnader ochstöddettaMerparten avserav

SAREC ochprojektbistånd SIDA,särskiltinnefattar1,2,3 genomposten
BITS
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SAREC och SwedeCorp. En del biståndet organisationerdessaav genom
tillgår länder där SIDA arbetar med landramsprogram, tillgårannatmen

andra länder. Tabell 4.1 översikt huröver biståndetdel till destorger en av
trettio största mottagarländerna för svenskt bistånd landramsñnan-ärsom
sierat eller går någon organisation eller under någonsom genom annan

under C2-anslaget.postannan
Vilka då skillnadernaär mellan de olika beredningsmetoderna På

försök införs följande dimensioner bedriva landsamarbeteattav
l insatserDe diskuteras kan långsiktiga, förutsedvs. aktivite-som vara

tidöver längreärter än år, eller de kan ske på sikt.tre kortareen som
2 Insatserna kan mindreeller kontrollerbara bådavara mer parterna.av

vissaI fall kan varken givare eller riktigt säker på hurmottagare vara
utfallet blir t.ex. svenskt företag vinner iett anbudsförfarandeom ett
så faktisktdet kan bli aktuelltatt med u-kredit.en

3 Det krävs arbetsinsatser biståndsorganisationen för utformaav att
insatsen, upphandla konsulttjänster eller utbildningvaror, samt att
överföra Alternativt krävs få arbetsinsatser från biståndsor-resurser.
ganisationens sida.

4 finnsDet samordningsbehov mellanett stort de avtalade insatserna och
andra delar landets utvecklingsplanering. Alternativt kan insat-av

relativt isolerade aktiviteter.serna vara
5 Insatserna berör landets centrala planerings- och finansieringsorgan.

Alternativt bygger de på samarbete med enskilda aktörer, utanför den
officiella förvaltningen.

Man kan femde dimensionerna skalor mellan extrempunkter. Dese som
flesta insatser kommer naturligtvis ligga någonstans mittatt emellan ioch
verkligheten överlappar beredningsmetoderna varandra. Det skill-är stor
nad på hur de svenska biståndsorganen arbetar och de har alla olika profil

samtligaöver dimensioner.om man ser
Dessutom skilda samarbetsformertyper inom ochryms av en samma

organisation. SwedeCorp arbetar med begreppen proaktivt respek-ex.
tive reaktivt arbetssätt. Det hur initiativrik skallavser pass man vara
inom myndigheten skall vänta på initiativetattom mottagarenman tar
eller skall försöka stimulera till samarbete aktivtochom man uppmuntra
kontakterna med landet ifråga.

Även BITS har olika förhållningssätt. Samarbetet kan särskiljas efter de
länder Sverige ingått avtal med tekniskt, ekonomiskt och vetenskapligtom
samarbete. vissaI länder har BITS årliga överläggningar med centrala
instanser innehålletoch i samarbetet regleras protokoll medangenom man
i flertalet andra länder har reguljärt samarbete formaliseradeett utan
samrádsprocesser. Möten hålls efter behov.

Varje bistånd i sigtyp många insatser olikamed arbetsmeto-av rymmer
dik. Inom landramarna finns det importstöd är snabbutbetal-ex. som en
bar form bistånd kräver relativt liten arbetsinsats. Ettav settsom en
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ställasidanandrakan å storainomtill jordbruksektorstöd samma ram
uppfölj-upphandling ochförhandlingar,i beredning,deltagandekrav på

ning.
viförsiktighet talarnärdet krävsi ärKärnpunkten storresonemanget att

terminologidentill olika länderbiståndetstyrningförhandling och avom
organisatio-ifaktiskt skerbeskriver vadintekanskeanvänds somsom

tillfredsställande sätt.på ettnerna

biståndetlandramsñnansieradeiInnehållet det4.5

programmeringsteknikens styrkapåutredningen pekatharl texten ovan
stabi-överskådlighet,skalldenförutsättningar, dvs.och svagheter samt ge

till hjälpTekniken skallprioritera.möjlighetplaneringen ochlitet i att vara
administration.givarensför såväl mottagarens som

bereds medbiståndinnebära detrimligtvisbör programme-Det att som
ochtill sin karaktärteknisktsektorbundet,huvudsakligen ärringstekniken

utvecklingsansträngningar.landetsmottagandedetdelintegrerad aven
landprogrammeniinnehålletvi granskardetStämmer om

skildapå sättsektorer benämnsolika ochmycketLandramarna utser
ochibland jordbrukmarkvård,skog ochsektordetibland talas somom en

distriktsutveckling,iblandlandsbygdsutveckling, etc.iblandmarkvård,
finns undersektorrubrik i landunderåterfinnasAktiviteter ett enensom

felblirrisk slutsatsernafinnsland. Detsektorrubrik i attett annat enannan
Huvud-bokstavligt.innehållsförteckningen i landramarnatolkarmanom

förpålandramarna ettrespektive aggregatenpresenterardesaken är att
budgetuppställ-olikaharländernasedanrelevant sätt;samarbetslandet att

biståndet harsvenskamed detmindre brasigforningar passarsom var
sammanfattatsbiståndsektorbundetallttabell 4.2 harlmindre betydelse.

Vattenförsörj-undervisning,hälsa,sektorerliggersiffra; däri somex.en
minera-elektricitet,fiske,tele,jordbruk, vägar,skog,ning, markvård, gas,
kultur.energi, miljö ochförvaltning, järnvägar, vägar,sociala sektorn,ler,
Underbemärkelse.traditionellinödvändigtvis sektorerintejuAllt detta är

harprojektochhandlingsprogramlångsiktigadöljer sigrubrikerna som
karaktär.liknandemål av

övriga dvs.sedanbiståndet poster,sektorbundnaEfter det presenteras
katastrofer och återupp-budgetstöd,rehabilitering,tillstödimportstöd,

öv-konsultfond,personal- och samt postenfáltarbetarbostäder,byggnad,
biståndetsektorangivnatill detrelateratnäradetta kanrigt. delEn varaav

Ti-väsensskilt.medan ärkonsultfondema,och annatsärskilt personal-
till vissa områden,med stödofta förknippatimportstödetdigare menvar

projekt.till ellersektorerbundetsällandetärnumera
biståndetlandramsñnansierade°0 det65visar utgörsSom tabellen avav

Katastrofbistånd och öv-särskilda sektorer.inomprojekt och program
vissa länder,totala. För4% detknapptmindre belopp,rigt utgör ex.av

Personal- ochandel.väsentligt störreMoçambique detutgörochAngola en
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konsultfonderna förknippadeär nära med sektorangivnadet stödetsom
°0 deutgör 5 totala beloppen. egentligen importstödetDet är baraav som

främmande fågel inomutgör beredningsmetodiken.en
Det särskiljagår huvudtyper landramsñnansierade landpro-att tre av

förstaDen utgörs med stöd till diverse olikatypengram. av program
sektorer hälsa, skog kompletterat med personal- ochvatten,som m.m.,
konsultfond för flexibel rekrytering insatseroch inom givnadeextra
sektorerna och utanför.eventuellt Etiopien,Botswana, Indien, Laos och
Uganda är exempel på länder SIDAdär har sådant samarbete.

Den andra iutgörs med sektorstöd traditionell bemär-typen av program
kelse dominerande inslag, där dessa kompletterats import-medsom men

tillfälligastöd och andra insatser inom landramarna. Flera demera av
äldsta och finnsstörsta samarbetsländerna i kategorin;med den här t.ex.
Angola, Moçambique, Nicaragua, Tanzania, Vietnam, Zambia Zim-och
babwe. Ett land Angola hade 199091 miljoner45 kronorsom ex.
landprogrammerat katastrolbistånd och dessutom miljonererhöll det 50ca
från katastrofanslaget utanför landramen. Landramen består således av
insatser både kortsiktig medelsanvändning och långsiktig.som avser mer

tredjeDen landram ñnansieringsformenutgörs länder därtypen av av
tillämpas, innehålletdär inte liknaralls vad kunde förväntas imen som

landprogrammering. extremfallEtt är Kap Verde, landramtermer av vars
Äventillhelt används imponstöd personal- och konsultfond. i vissasamt

andra länder icke-sektorbereddautgör det biståndet relativt delstoren av
det totala.

Tabell 4.2 Innehållet i Iandramarbudgetåret199091
ÖvrigtSektorer Importstöd Katastrofer Personal-

och Kon-
sultfond

Angola 131 12 2645 12
Bangladesh 17 1- - -Botswana 65 25- - -Etiopien 83 17- - -Guinea Bissau 66 22 3 6-Indien 428 4- - -Kap Verde 128 10- - -Kenya 139 7 10- -Laos 104 5- - -Lesotho 27 7 4- -Mocambique 218 160 63 10 45
Namibia 95 30 5-Nicaragua 151 170 6- -Sri Lanka 48 ll 1- -Tanzania 415 180 5 4-Uganda 107 3- - -Vietnam 187 195 21- -Zambia 160 80 20- -Zimbabwe 150 65 5- -
Totalt 2591 042 1261 51 204
Andel totaltav
landramsñnansierat % %65 26 3% % °01 5
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både påkommit tillmätas politisk betydelseLandramsbelopp har storatt
politiskändring kommit tolkasgivarsidan. haroch En attmottagar- som en

alltså på lång-bilaterala relationerna. Landramen byggersignal de enom
medelsanvändningenmotsvarighet isiktig relation, inte har sin närsom

förvän-Regering och riksdagimportstöd, katastrofbistånddet gäller m. m.
itill verksamhetenresultatredovisning i förhållande den totalasigtar

i förhållande till sektorer,redovisa resultatenskilda länder. gårDet att
inte lika de andraprojekt det går lätt vadoch avsermenprogram,

förekomma inomformerna. kan landramenSamma stöd trots atttyp av
utanförliggersärskilda för sådana ändamålfinns anslagsposterdet som

miljö, demo-katastrofbistånd, importstödbudgetstöd,landramarna, ex.
medelmedför svårigheter få hur mycketkrati Det ettattetc. somomgrepp

tilldelas viss verksamhet.en

inom landramarna4.6 Sektorstödet

tillinom lever det delandramarna ochdå sektorstödetHur ut uppser
förväntar sig Iförväntningar långsiktighet och engagemang som manom

till 8 sektorer. Detanvänds 2presentationen hur landramarna angesav
litetEttstorlek och antalet sektorer.finns inget samband mellan beloppens

koopera-fördelas sektorer hälsovård,Ugandas på 5belopp vatten,som
Zambiasbetydligt påvattenkraft, socialation, sektorn och störreett som

undervisning och hälsovård.jordbruk,3 sektorer

sektorstödinom landramar4.3 och utfall avseendeTabell Plan

8687 84858990 8889 87889192 9091
1226 25 20 20 11Distriktsutveckling plan 26

utfall 30 29 1226 17Botswana --
108 918 16 13 10Hälsovård plan

8utfall 12 15 10 l lEtiopien --
2527 3430 27 21jordbruk plan 28Markvård

23 7 18utfall 21 24 1Kenya --
821 1836 17 51 11Energi plan

utfall 39 36 12 5Moçambique 21-
35 30plan 45Skog -- --utfallTanzania 39 34 - -- - -

2938 40 3 2342 40 5Undervisning plan
19 14utfall 29 33 32Zambia --

utfallSkillnad mellan plan och %
0 20 15 45 1Distriktsutveckling Botswana

0 38Etiopien 25 15 11Hälsovård
4730 10 37Markvårdjordbruk llKenya

34 33 55Moçambique 24 24Energi
13TanzaniaSkog 11 - - -40 39Zambia 28 13 20Undervisning
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Det vanligaste dock sektorstöden inomär landramarna storleks-äratt av
ordningen miljoner6 50 kronor förår. Det insatserutrymmeper ger som-

ha förkan betydelse sektorns utveckling.
Hur det då långsiktighetenmed tillI tabell 4.3 har anslagen någrautser

slumpvis utvalda sektorprogram under landramarna föranalyserats att se
hur beloppen varit under de tillbaka-åren och medstora senaste sex en-
blick till 198485 ibelopp löpande penningvärde. visarTabellen på en
betydande kontinuitet i dessa Sektorstöden till undervisning iprogram.
Zambia, iskog Tanzania, energi i Moçambique, hälsovård i Zambia och
distriktsutveckling i gradvis,Botswana har ökat tillmedan stödet mark-

ivård legat nivåKenya på dvs. minskat i reala termer undersamma en
period 9 vi fortsattepå år om det i mellanliggandetakt deantar att samma
åren.

Tabellen visar dels för respektiveplanlagda belopp enligtår budgetpro-
positionen och dels redovisasutbetalda belopp i följandesom de års
budgetproposition. På alla sektorprogram det genomgåendeär stora av-
vikelser mellan utfallplan och i genomsnitt 24%. representativtOm det är
tyder detta på betydande svårigheter i planeringen. finnsDet inte heller
något tyder på blir precisa över åren. Detattsom prognoserna mer
slumpartade urvalet har projekt i Afrika,tyngdpunkt på utgören som en

svårplanerad miljö.mera
kontinuitetLandramarna i verksamheten. kanMan dock konstaterager

avvikelser utfall. finnsmellan planering och såledesDet behovstora attav
kritiskt erfarenheter budgeteringsarbetegranska och försöka draattav

möjliggörlärdomar överensstämmelsebättre mellan plan ochsom en
utfall.

betalningsbalansstöd4.7 Import- och

Sedan 1970-talet fleraslutet har haft iu-länder underskott bytes-storaav
balanserna. Orsakerna till felaktiga investeringar,del interna;storvar
expansiv penning- finanspolitik,och statlig regleringövervärderad valuta,

ekonomin fannsMen det stigandeockså dollar-orsaker;externaav m. m.
stigande fallandekurs, priserräntor, på u-ländernas protek-exportvaror,

tionism i i-länder, oansvarig frånutlåning banker Underskottenm.m.
medförde akuta finansieraproblem vilket inte minst påverkadeatt export,
möjligheterna genomföra vanliga biståndsprojekt. biståndsgi-Fleraatt

började därför olikamed for möjliggöra importstödtyper attvare av
bundet och varubistånd,obundet importstöd,bundet och obundet m..m.
Under 80-talet utgjorde importstödet 40% landramsbiståndet,ca av men

minskat tilldet har 25 °0 199293.
Synen importstöd biståndsformpå förändrats, inte minst tillharsom

följd flera systematiska utvärderingar i Sverige internationellt.och Fleraav
dessa riktade mycket hård kritik biståndsformen. Utvärderingarnamotav
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flesta givare. framförändringar SIDAtill hos deupphov tog nyagav
förändrings-varubiståndet 1989.riktlinjer för som det då kallades Detta

riktlinjer för svenskttagit framfortsatt. arbetsgrupp hararbete har En ny
administ-principer för importstöd,importstöd skrivitsamt rapporten om

handläggningsordning 1992.rativa riktlinjer SIDAoch
finansierasikt deimportstöd Syftet med stödet på kortVad då ärär att

importerabytesbalansunderskott så de kanmottagande ländernas varor
sig i situationbefinner därtjänster. skuldtyngda länderoch Många en

kommersiella långi-exportinkomsternaskuldtjänsten och deänär större
definitionenutlåning. påFör vidare Den konceptuellahar satt stoppvarna

finansieraresursöverföring bidrar till destödformen alltså enär attsom
lämpligtbytesbalansunderskott. kanländernas Detmottagande attvara

betalningsbalansinriktat stöd.tala detom som
finns olika åstadkommabiståndet detdet svenska sättInom att en
Betalningsbalansinriktat finansierasresursöverföring syftet. stödmed det

föridagbetalningsbalansstöd användsolika Importstöd ochanslag.över
for inomanvänds stödbistånd. Importstödstermentyp som gessamma av

betalningsbalans-beteckningenanslaget C2, medanlandramarna under
till ekonomiskaStödfor under anslaget C3.stöd används stöd gessom

programbiståndskuldlättnadsåtgärder. Termenreformprogram och an-
omfattarinternationella och allai olika sammanhangvänds typer av

specifika projektaktiviinte direkt tillpolicy-baserat bistånd länkatärsom

betalningsbalansstödFigur 4.3 Definitioner av

finansiera desyfte bidra till attResursüvertöring med attKonceptuell
bgtesbalansunderskott.mottagande landets

perationell
finitiond

finansieras ç| C2 C3anslagetunder

uusmnlillUI smngenus genom
Landramar

landprogrammering

ekfaiiüodmtiiâllcamportstödmmammas
reformprogram

skuldlättnadsoch
åtgärder

199293Belopp 790| 042
kronormilj.
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Betalningsbalansstödets fördelning länder beslutas regeringenteter. på av
förslag frånpå SIDA. bidrarDessutom Sverige till betalningsbalansinriktat

stöd multilateraladet biståndet, dvs. IMF och Världsbanksgruppengenom
vilket finansieras under C1-anslaget. Figur visar förhål-4.3 hur begreppen
ler sig till varandra.

Praktiskt alla formerna för betalningsbalansinriktat bistånd itaget ges
dagunder villkoret mottagarlandet genomförett strukturanpassnings-att s.

godkänt Världsbanken Syftetoch IMF. finansiera bytes-program attav
balansunderskottet vidgas till stödjadärmed reforrnpro-pågåendeatt en

i mottagarlandet. förutsättningDet bara under finnsär detattcess en
reformprocess för tillkomma internarätta med de obalanserna iatt
ekonomin det meningsfullt bidraär till finansieringen bytesba-attsom av
lansunderskottet. Uppföljningen denna stöd måste gällatypav av genom-
förandet och resultatet reformprogrammet i bl.stortav genom a. en nog-

uppföljning valutaanvändningen och policydialog med mottagar-grann av
landet import-dess utgiftspolitik.och uppföljningDå stödet måsteom av
ske på makronivå krävs samordninggod mellan givarna uppföljnings-om
mekanismer och krav bör ställas på Vanligtvis skermottagaren.som
samordningen Världsbanken.genom

Länge betalningsbalansinriktadeansågs det biståndet kortsiktigt,vara
både givare och tillfälligDet åtgärd för avhjälpamottagare. attav var en en
krissituati0n. praktiken importstödI blev dock och formernade andra
långvariga. Tabell visar lika4.4 de utgör nästan inslag iatt permanenta
biståndet sektorprogrammen. Importstödet sedan mittenslutetsom ges av
80-talet i förening villkor inom förmed strukturanpassningspro-ettramen

betalningsbalansinriktadeDet biståndet har kommit innebäraattgram.
viktiga bidrag till enskilda länders ekonomiska reformprocesser och kan
därmed också ha långsiktig karaktär.en

Importstödets fördelning visarenligt tabell på betydande4.4 kontinuien

Tabell 4.4 Importstödet 198687 till 199192 miljoner kronor

9192 9091 8990 8889 8788 868 7
Angola 12 3241 17 24 25 32 70 63 32 21
Bangladesh 15 13 17 2 32 38 2115 71 85-Indien 96 96 50 54 50 50- - -Guinea Bissau 12 12 9 9 5 6 3 64 7 8
Kap Verde 128 99 36 70 29 53 64 68 65 52 42
Kenya 2 11 35 18 35 31 20 12- -Moçambique 160 250274 234175 153164 l82136 113 67
Namibia 30 24- - - - -Nicaragua 170 90 99 98105 73 79 36 70 40 44
Tanzania 180 240l85 200230 186184 186179 227195
Vietnam 195 227252 61 11 74 78 50 25 6555
Zambia 80 85l74 75 20 100 11045 - 57 59
Zimbabwe 220 45 47 3844 35 38 35 50 58 46
OBS. Först de planerade beloppen enl. budgetpropositionen; därefter, inomanges

de utbetalade beloppen.parentes,
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storlek åren. Det någragäller valet länder och beloppens ärvad övertet av
tiden, haft låg nivå, ochdominerat hela några har stödet påländer ensom
stödformen fasatsför har den härnågra andra ut.

fördelning visade itillbakablick stödets 197980En kort på stort samma
urskiljarelativa storlek på beloppen. Om kanurval länder och manav

till fattiga asiatiskaimportstödet denågon trend så detär stora,att
Importstödet tillIndien har upphört.mottagarländerna och Bangladesh

miljoner i penningvärde.Indien utgjorde 197980 110 kronor löpande
till upphört.Stödet Kenya har också

katastrofbistånd.ibland ungefär StoraImportstöd har utgått uppen-som
mediciner, insatsvarorförelegat fordon, livsmedel,behov harbara somav

Eftersom vanligt projekt- eller programstödgällt tillgodose snabbt.det att
oftatid importstödet komple-till särskilda bereda blevsektorer etttar att

fyllaför landramen. Det sågsockså snabbt kunna ettutment att som
tjänster,i svenska ochkonkret stöd, synnerhet det bestod av varorom

Efterhand importstödetmakroekonomiskt stöd. växteän ett somsnarare
fannmakroekonomiska detsambandet uppenbart. Manblev det attmera

felaktigintesådant det permanentadeborde lämnas på sättett att en
rikt-nuvarandeekonomisk politik och betalningsbalansunderskott. Med

förinte kommit ifrågalinjer för importstöd hade många ländersvenskt
mitten 1980-taletfört politik gjorde iidag de den desådant stöd avom

SIDAs 199394FEF
biståndsinstrumentetviktigasteimportstödet det kanskeIdag utgör

i Afrika,stödja privata i länderinom SIDAs verksamhet den sektornatt
viktiga insats-till förfogande för inköputlandsvaluta ställsatt avgenom

finansieringekonomin förbättras denbör dennaI takt med att avvaror.
privata ned.sektorn kunna trappas

infördes Särskilda insatser i skuld-198586 anslagspostenBudgetåret
till ekonomiskaStödden hetertyngda länder och det är som numera

från börjanreformprogram skuldlättnadsåtgärder. Det betonadesoch att
till importstödet landra-komplementskulle ettposten genomsomses

vilka betalningsbalansstödet till och hurvisar länder gåttTabell 4.5marna.
existerat.tid anslagsposternadet har utvecklats under den

stödformernalikheten mellan de två ärDen största merpartenatt av
ZambiaMoçambique, Tanzania, ochbiståndet till länder, dvs.gått samma

storleksordning beloppungefär på dessaNicaragua. Det är somsamma
finns skillnader. Tabell 4.5inom det ocksåimportstödet landramarna. Men

fluktuationer. visarsporadiska insatser och Tabellenvisar störrepå mera
Tanzania, Moçambiquebiståndet tillsamlade länderockså hur det som

ibetydligt riksdagen beslutatZambia ökat med vadoch har än ommera
viaföljd allokeras den härmedel kunnatlandramarna ävenattavsom en

varit flexibla deframgår mycket medel och använtsDet det attposten. att
inte effektivt biståndrörligt det bara ärDet kan ärpå sätt. attett antas som

vill till mottagandepolitiska signaler sända desyftet, också deutan man
vadanslagsposten beroendeDärmed eventuella beslutländerna. är avom

egentligen vill åstadkomma med dessa medel.det är man



SOU 19931 107

Tabell 4.5 Betalningsbalansinriktat bistånd C3-anslagetunder milj. kr

8586 8687 8788 8889 8990 9091 SUMMA
Anslag 400 400 460 470 640 640 03 0l
Beslutat 366 62 628 461 525 810 2852

Länder
Bangladesh 5 5- - - - -Bolivia 10 5 10 25- - -Egypten 60 60- - - - -Ghana 20 10 20 10 60- -Guinea Bissau 12 22 20 20 l 74-Guyana 6 6- - - - -Jordanien 60 60- - - - -Kenya 30 30- - - - -Madagascar 32 32- - - -Moçambique 134 142 75 80 128 559-Nicaragua 18 65 63 146- - -SaoTome och
Principe 10 10- - - - -Senegal 10 10- - - - -Sri Lanka 5 5- - - - -Sudan l 17 171- - - - -Tanzania 165 50 138 65 70 18l 752
Togo 8 8- - - - -Uganda 30 45 50 70 195- -Vietnam 2 2- - - - -Zambia 46 100 100 246- - -
Övrigt
IMF 150 150 150 150 600- -

lmportstödet kommithar viktig biståndsform.utgöra Stödet haratt en
gradvis kommit inriktas tillstöd nödvändiga ekonomiskaatt ettmer som
reformer. särskildaDå det betalningsbalansstödet tidigaresedan varit
utformat för reformernastöd har det också blivit naturligtett attsom
betrakta dessa helhet tillstöd ländernas ekonomiska reform-ettsom en -
ansträngningar.

SIDAs utredning importstödet detta stöd skall be-attegen om anger
handlas på betalningsbalansstöd.sätt kriterierSamma mål ochsamma som
bör gälla. Denna biståndsform kommer således tydligare utgåän att som
programstöd syftetmed frittutgöra valutastöd och där använd-att ett
ningen inte tillbör vissa tjänster.och Stödet kopplas tillstyras varor
generella policyvillkor makronivå.på Styrning uppföljningoch bör ske
samordnat givare och och fördelas viastödet marknadssy-mottagareav

framhållerSIDA i sin anslagsframställning för 199394 tillstem. stödetatt
givarsamordnadestörre och insatser innebär delvis sätt arbetaett nytt att

och ställer krav på analys, samordning, direktiv uppföljning.ochstora
Vilka slutsatser går det dra de här biståndsformerna För detatt om

första viktigtdetär ha samlad kompetens förhandla, bedöma ochatt att
följa betalningsbalansinriktadedet stödet.upp

detFör andra kan det effektivt samla allt under ochatt ettvara samma
begrepp, budgetstöd till ekonomiska reformprogram, för klargörat.ex. att
vad medlen till.används
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till landlikartat stödtredje behandla alltkan det braFör det ettattvara
tillbetalningsbalansstödetimportstödet ochsåoch gångpå atten samma

syfte.stödformerna hardåmottagarlandet bereds samlat, gemensamtett
makroeko-stödformen ingående politiska ochfjärde förutsätterdetFör

givare för bered-samråd andra såväloch mednomiska bedömningar nära
import-därför lämpligt behandlauppföljning. kanning Det attvarasom

im-betalningsbalansstödet, d.v.s.under anslagspoststödet somsamma
stödformen kandåde nuvarande landramarna,portstödet bryts ut avseur

övrig bi-givetvis tillrelaterasicke-programländer. Stödet måsteäven
iståndsverksamhet landet.

resultatredovisningStyrning4.8 och

enskilda det resultatbiståndet till länder skallför styrningGrunden varaav
tyngdpunkten påläggerDen budgetprocessenverksamheten nyasom ger.

till behov.i förhållandeförhållande tillstyrning i resultat änsnarare
inteoch de kanresultat komplexmellan mål och ärSamspelet naturav en

principiellaifölj ande berörs korthet någravarandra. I detoberoendeses av
resultatredovisning.olika biståndsformer vad gällerskillnader mellan

figurbiståndsinstrumentdimensioner gällersärskilja vadkan tvåMan
aktiviteterna,hänför sig till kontrollendimensionen över4.5. Den ena

i givarlandet eller deorganisationerinflytande och kontrolldvs. grad avav
hänför till verksamhetensdimensionen sigi mottagarlandet. Den andra

aktiviteter detidentifiera sina eller så ärgivarenantingen kankaraktär
medlen används.klargöra hursvårt att

projektbiståndet, medtraditionellainnehåller detñrsta kategorinDen
utbildnings-ochrekryterad personal, konsulter,biståndsgivaren varorav

Även katastrofbi-volontärprojekt,joint-venture-investeringar,program.
inne-beskrevs kaninom landramarnasektorprogramstånd och ovansom

flesta fasernaiBiståndsgivaren involverad dei kategorin. ärfattas den här
genomföra biståndet. Men dettid kraftkrav på ochoch det ställer attstora

miljöer,genomföras i mycket svåra ävenbistånd kanocksåär ett omsom
projekten.kapacitet arbeta medbegränsadhar attmottagaren en

aktiviteter. Sek-innehåller delviskategorinandraDen typersamma av
ofta kontrollenhär. Det strävankan även är atttextorprogram rymmas en

biståndsinstrumentFigur 4.5 Kategorier av
KontrolleradeKontrollerade

givare mottagareavav

2Indentifierbara l
insatser

4Icke-identifier- 3
insatserbara
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förDeförasmöjligt skall påöverarbetet mottagaren.så deloch stor somav
identifieras påsådantprojektentypiska ärkategorin mest somannars

in i bildeninteorganisationer kommeroch där svenskamottagarsidan
sådanatekniska samarbete ärBITSochKreditverksamhetenförrän senare.

biståndsgiva-intekontrollerasprojekt, detydligaexempel. Det är avmen
ren.

föri ochbiståndsorganenaktiviteter därkategorin utgörstredjeDen av
nödvändigtvis kanintekontrollmöjligheter, därsig har stora manmen

viabiståndetdelprojektverksamheter. Ensärskildaidentifiera stor av
forskningssamarbeten.liksomhär,organisationer hemmaenskilda hör

organisationer, andranäringslivetsdirektSverige inte stöd mengenomger
kategorin. alltsåDeti här ärtypiskt denfalleroch då detländer detgör

organisa-landetsvia detkanaliseras direkt egnastora pengar somsummor
interegeringarna dockmellanöverenskommelsertioner, eventuellt utan
detKanske ävensvensk modell.forskningssamarbetetdet gällernär av

kategorin.i härdenmultilaterala biståndet hör hemma
medelsanvändningenkännetecknasslutligenkategorinfjärde attDen av

aktivi-urskiljbarafinnsinte någradetgivaren ochinte kontrolleras attav
olika formernagivarens Dejustmedhör avteter pengar.sammansom

kategorin.i den härtroligen placerasbetalningsbalansinriktat bistånd bör
komplicerad ochverklighetenflesta typologier så ärLiksom med de mer

iskall placerasverksamhetvarförinvändningar ettfinns alltiddet mot en
finnsdetförenklingen ärmedPoängen attfált än annat. enett ovansnarare

relativt lättkategori detBistånd l ärresultatredovisning.koppling till av
olikadeutvärderingsverksamhetför denredovisa resultat somatt genom

resursbasmetoder ochbeprövadefinns välmyndigheterna har. Det aven
anlita.forskarekonsulter och att

Visserligenkategori detärvad gällerblir svårarenågotDet samma
mottagarsidanligger påkontrolleneftersomtillämpas,metoder mensom

också heltinformation. Det ställerrelevantförsamarbetebehövs attett
utvärderingar tillsammansgenomföraprocesskunnandeandra krav på att

finns blandsådant kunnandetveksamtoch det ärmed mottagaren om
biståndshandläggare.forskare ochkonsulter,

förtraditionella metodernakategori inte de3 kan längregällerNär det
aktivi-organisationersistället helaprojektvärdering användas. Här detär

omöjligheller någoninteDet äroch bedömas.skall utvärderasteter som
leda utvär-förmågahandläggarnaskrav påuppgift det ställer attnyamen

deringsarbete.
Eftersom använd-kategorin.i fjärdedensvårigheterna accentueras

bistånds-finns inte någonidentifierbara deti sig inteningen medlen ärav
deneller helaHela sektornobjekt utvärdera.aktivitet eller något att

överförs med-Visserligenutvecklingen bedömas.makroekonomiska måste
bidra tillochomvandlingsprocesssyftet stärkai uttaladelen det att en

medel änärekonomin. Menförändringar istrukturella snarareprocessen
ländergenomfört visarhittillsVärldsbankenanalyser attmål. De som

iledasvårtdet ärtillväxt. Menstrukturreformer ökadgenomför noterar
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bevis justvad biståndet har åstadkommit. I den mån biståndet skall styras
med resultatredovisning är underlaget för styrning Istället byggersvagt.
biståndet på från regeringens riksdagensatt och sida harman - -
Förtroende för politikden det föratt mottagande landet är bra och attnog
den på det hela står i överensstämmelsestora taget med biståndspoli-de
tiska målen.

En del biståndet i formerstor gör det svårt redovisaav ges attsom
resultat; antingendvs. är det konceptuellt omöjligt eller så krävs ett
utvecklingsarbete. I kategori går1 det bra, i kategori 2 och 3 krävs ett
avsevärt utvecklingsarbete vad metoder och arbetsprocesser, iochavser
kategori blir4 frågadet bedömning den totala verksamheten,mer om en av
där biståndet mindreutgör Tillbakablickendel. på de fem årenen senaste
visar ökning biståndsformerde är svåra utvärdera.en av attsom

I budgetprocessen skall läggas vikt vid bedömning och värderingstor av
resultat resultatanalys och resultatredovisning. Riksrevisionsverketgenom
RRV har utvecklat analysredovisningsmodell enligt Följandeen

OBJEKT
PRESTATIONER EFFEKTER

ANSATS

UPPFÖJNING 1

UTVÄRDERING ur lV
Källa Riksrevisionsverket

Objekten, eller det mäter och värderar, antingenär prestationer vadman
görs och hur mycket ocheller elfekter, dvs. fårvad prestatio-utman av

Effekterna måste relateras till faktiskaden utvecklingen, vilketnerna. gör
de normalt kan avläsas först sikt. Effekternaatt på i falldetta blir då

skillnaden mellan det faktiskt har hänt och det skulle ha häntsom som om
biståndet hade uteblivit.

Resultatanalysen i fördjupadeden anslagsframställningen skall ha ton-
vikten lagd på utvärdering 1Il och IV. Den årliga resultatredovisningen
har däremot tonvikt uppföljningpå I och II.en

Poängen med denna diskussion visaär på konsekvenser huratt av
biståndet utvecklas. Samtidigt fråndet professionellt biståndshållsom
sker utveckling alltmer insatsermottagarstyrda och allt mindremoten av
projektstöd finnsså det strömning i inrikespolitiken. Detmotsatt ställsen
via budgetprocessen kravstörre på resultatredovisning och fördet övrigtär
inte bara i budgetprocessen även på andra ihåll samhället. Bistånds-utan

kan redovisa resultat, sannolikt i fråga prestationer.organen mestmen om
Effekter insatserna blir svårare värdera visaroch sig ofta först sikt.att påav
Här krävs utveckling resultatmål och för redovisning. krävsDetsystemav
vid beredning också analys effektkedjor,s.k. dvs. vilka förutsätt-en av
ningar och antaganden ligger till grund för insatsen skall fåattsom
förväntad effekt.



11119931SOU

denutnyttjandetredovisning utgöraspektintressant avEn avannan
uppfölj-SIDAregelmässigt görsmindreellerMerresursbasen.svenska av

ÅterflödetSverige.tillbiståndsmedelåterföringbeträffandeningar av
förochtill 41,6uppgåttha199091 beräknasSIDA-stödetrörande

förtalarmyndigheternaövriga atthos de%. Arbetssättettill 43,4199192
högre.bliråterflödet totalt ännu

iblandfrågeställningarradkapitel berörti 4 harDiskussionen somen
dock detharvarandra. Frågornamedberöringspunkterperiferaganskahar

samarbetetellerenskilda länder,medsamarbetetberördeattgemensamt
Följandediskussionen. I detförutgångspunktenskilda ländermed tas som

huvudpunkterna.sammanfattas
bi-planeringförhandling ochbeskrivermodellerbehövs avO Det som

utarbetatallaharBiståndsmyndigheternatiden.ståndsinsatserna över
beredningsar-intensivthurhjälpbeskrivas medkanoch desådana av

förlämplig formlandprogrammeringsteknik ettärSIDAsbetet är. en
huvudsakligeninnefattar typbistånd. Landramarnalångsiktigt aven

effektivi-ifrån därochredovisa resultatmöjligtdetbistånd är attsom
biståndet.bedömningförgrundertetskriteria kan utgöra av

verksamhetocksåinnefattarbiståndetlandramsfinansierade somDetO
ininteochanslagsposterandraunderhemmaegentligen hör passarsom

programmeringsteknikenförtill grundliggerförutsättningari de som
%25importstödet utgörgälleranslaget. Detstyrningenoch casomav

innebärlösningdiskuteras attkapitlethärI detlandramarna. somenav
tillförsoch postlandramarnabrytsimportstödet enut sammanur

redovisasDenna kanbistånd.Betalningsbalansinriktatbenämnd un-
liksomskulleprogramstödetsamladesättpå dettaC2-anslaget. Detder

beslutasfördelningenSIDA,följasochberedasidag kunna menupp av
regeringen.av

bedömningförunderlagöverblick ochbehovfinns detVidareO ett enav
sammanfattandebehövsmöjligheter. Deteffekter ochbiståndetsav

riktning devilkeniochmyndigheternavad gördokument angersom
arbe-intensifierabörlandstrategier. UDUsamarbetetutvecklaskall -

dettillgodoserkvalitethögdokumentfram sådanamed somatttet ta av
biståndssamarbetet.förligga till grundoch börbehovet som

förväntadeefterenskilda länder bedömastillbiståndetprincip skall0 I
myndigheternaförutsättereffekter. Budgetprocessen attpåvisadeoch

Flerabiståndspolitiska målen.tilli förhållande deredovisa resultatkan
dynami-omöjligt ochsvårt ellerresursöverföring dettagörförformer

for-svårmätbaratill alltmerlederinternationellt biståndsarbeteiken
utvärdering ärochuppföljningförutveckling metoderFortsatt avmer.

förredogörabörinför budgetprocesseninstruktionernanödvändigt.
iresultatredovisning dessasinskall hanteramyndigheterna av-hur

förKommitténuppgift förangelägenocksåkanseenden. Det envara
biståndsområdet.inomeffektivitetenutvärdering och analys av
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Kapitel 5

Biståndet till infrastruktur

Enligt direktiven skall utredningen särskildägna uppmärksamhet åt stöd-
former syftar till förstärka infrastrukturen i u-länder liksomatt åtsom
frågan samverkan mellan biståndsorganen på detta Vidareområde.om
skall kreditbiståndsutredningens slutsatser och inkomna remissyttranden
beaktas utredningen. I kapiteldetta redogörs för hur infrastrukturbe-av

definieras i olika sammanhang och hurgreppet dessbetydelse i utvecklings-
bedöms. Vidare redovisas synpunkter på hur biståndet börprocessen

utformas i ljuset erfarenheter för bästa effekt. översiktEnattav vunna ge
lämnas det svenska bilaterala biståndet till infrastruktur, fördelat på deav
fyra myndigheterna SIDA, BITS, SAREC och SwedeCorp. Därefter disku-

vissa kapacitets- och kompetensproblemteras med utgångspunkt i den
svenska resursbasen. Behandlingen u-krediter under den kav s consensus-
överenskommelsen i OECD belyses slutligenoch redogörs för samverkan
mellan myndigheterna på detta område.

5.1 Definitioner

Begreppet infrastruktur åsyftar vanligen sammanhängandeett system av
investeringar bildar förunderlag andra aktiviteter. Exempel är vägarsom
och telenät, vilka möjliggör och kommunikationer.transporter Inom en
region bildar infrastrukturen nätverk ihophåller bostads- ochett tsom ex
arbetsmarknader. Mellan regionerna skapar kommunikationsnätden ett
för flöden information, finansiellaoch tillgångar. Man talar ocksåav varor

mjuka sektorer delar infrastrukturen, finansiellaom tsom system.av ex
Även de regelverk bildas lagar förordningaroch kan i vissasom av
sammanhang inkluderas.

Utredningen har sökt kartlägga omfattningen biståndet till infrastruk-av
i u-länderna svårigheterturen stött på på grund biståndsgivarnaattmen av

alla har olika definitioner begreppet infrastruktur. hellerInte OECDsav
biståndskommitté DAC har någon fastställd definition och redovisar inte
heller medlemmarnas bistånd till infrastruktur separat.
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tjänstemannarapport därnyligen färdigställtharVärldsbanken manen
policysynpunkt.fråninfrastrukturprecisering begreppetförordar aven
erfarenhetersamladeför bankensredogörelseocksåRapporten avenger

inriktas förbiståndet börhurrekommenderarochbetydelsesektorns
infrastrukturakti-författare föreslår sådanaeffekt. Rapportens attstörsta

skallkonkurrensprivata sektorn underdenviteter kan hanteras avsom
kommersiell verk-industriell ellerkategori normalföras till somsamma

förinomtillhandahållsinfrastrukturtjänstersamhet. Endast ramensom
fråninsatserför särskildaföremålblioffentliga monopol bör u-

behandlarsida.biståndsgivarnas Rapportenlandsmyndigheternas och
ham-järnvägar,energi, vägar,delsektorernainfrastruktur transportersom

för jordbruketbevattningssystemtelekommunikationer, samtetc,nar
miljöprojekt.

Euro-utvecklingsbanker kan nämnasBeträffande multilaterala attövriga
heltEBRD, ärDevelopmentReconstruction andforBank sompean

Östeuropa, liksomtätortsutvecklinginkluderarochinriktad Central-på
AmericanFör Intersitt infrastrukturbegrepp.ifinansiella sektornden

NIBInvesteringsbankenNordiskaliksom förBank IDBDevelopment
infrastruktur. NIBvid sidanför utlåningenergi sektorutgör avegenen

iprojekt allautformningvid val ochmiljödimensionenskall beakta av
sektorer.

visstallautredningen studerat harbiståndsgivare ettbilateralaDe som
ochenergi,definieratvanligeninfrastruktur,till transporterbistånd som

någonoch avloppkonstbevattningssystem,kommunikationer, samtvatten
tätortsutveckling.variant av

infrastrukturbegreppi SIDAsdelsektoreringår följ andenärvarandeFör
ochtelekommunikationer vägarkommunikationer samtochtransport-

sjötransporterochocksåi mån väg-någonhamnar;
energiförsörjning-

sanitetochvatten-
stadsplanering.ochbostäder-

operationelltoch kan alltsåför infrastruktursärskild byråSIDA har en
i verksamhet.efter innehållet byrånsdefiniera sektorn

definition infrastruktur.till SIDAsi helasig detBITS ansluter stora av
rubrikernaredovisas under bltekniska samarbetetUtgifterna för det a

tillU-krediter harmiljö.telekommunikationer ochenergi, transporter,
telekommunikatio-energiprojekt inom ochfinansieratövervägande del

ner.
infrastruktur,definitionsärskildSwedeCorp saknarochSAREC aven

i huvudsakmyndighets verksamhetrespektivefrämst beroende på att
frånbiståndinriktat påövervägandeSwedeCorpområden. ärandraavser
medkommit i kontaktutsträckningi litenbaratill företag och harföretag

infra-verksamhet pámindreendastSAREC harinfrastrukturspörsmål.

World Bankin 19905,thefor Infrastructure ManagementIsrael IssuesArturo
1992.Discussion 171,PaperNo. August
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strukturområdet betraktar universitetsväsendets infra-men resurser som
för forskningen.struktur Ingen dessa myndigheter redovisar insatser förav

infrastrukturen De saknar särskildaockså policies eller organisa-separat.
toriska förenheter bistånd till denna sektor.

Infrastrukturens5.2 element

Med definitionenden infrastrukturgängse kapitalkrävande fastaav som
anläggningar klartstår det huvudelementet formnågon investeringäratt av

järnväg, kraftstationväg, eller fordrartelenät. Den alltid teknisktetten-
ingenjörsteknisktkunnande och finansiellt tillgång till finansiellasamt

Ofta innebär investeringen exploatering naturtillgångar förattresurser. av
blir möjlig eller område landet för bebyggelseöppnas ochexport att ett av

livsmedelsproduktion. Den kan därmed ha betydande politiskt värdeett
för fattigt land, de beräknade ekonomiska vinsterna.utöver Enett stor
nyinvestering är dessutom lockande objekt för och kon-entreprenörerett
sultföretag inom och landet. Förväntningar olika därige-slag kanutom av

tillleda tryck genomföra investering, även dess beräk-ett attnom en om
nade lönsamhet inte olikaär den högsta bland de alternativ finns.som

Behovet kapital för infrastrukturell utbyggnad inteär konstant överav
tiden. Kraftverk såväl telenät, och järnvägar krävervägar anlägg-storasom
ningsinvesteringar livslängd.har sedan lång investeringsbehovetNärmen
sjunker iställetökar kraven reparationer underhåll förpå och kapitaletatt
skall kunna fortsättabevaras och tjänsterlämna på nivåatt samma som

Ävenfrån början. underhållsbehovet ökar med anläggningens stigandeom
ålder vanligen förhållandeär det ändå blygsamt i till investeringen. T ärex
det för utgifterna förtumregel underhållvägar förstaunder de 10atten
åren bör till 20% anläggningskostnaden.uppgå ca av

fullvärdigtEtt givetvis förutsättningunderhåll förär investe-atten en
rings teoretiska livslängd skall i inteuppnås. Men längden är dettaens
tillräckligt anläggningarna förslits fram,och teknologi vilketväxerny-
medför genomgripande förstaåtgärder vidtagas. blirmåste I handatt mera

frågadet då rehabilitering befintliga investeringar, ombyggnadtom av ex
Liksomväg. bra underhåll kan satsning på rehabiliteringettav en en

medföra betydande kostnadsbesparingar.
Investeringen kan hur tillgängligaden kapaciteten för produk-storange

tion infrastrukturtjänster faktiskaär, den produktionen tjänsterav men av
i omfattningberor kvalitet effektivitetenoch på i i sindriften. Denna är tur

funktion personalens kompetens utbildning motivation,ochen av genom
ledningens förmåga, verksamhetens finansiella tillgängligaresultat och

lagar förordningaroch möjliggör konkurrens bl i upphand-resurser, som a
lingen tjänster,och övervakning tariffermarknader,av varor av som ger
kostnadstäckning, etc.
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i utvecklingenrollInfrastrukturens5.3

olikamellanviktiga sambandstudier pekar påutländskaSvenska och
järnvägsinveste-full effekt kräverFörinfrastrukturkomponenter. att

för handel,liksomanslutningsvägaroftaringar utbyggnad utrymmenav
inomregionala samban-terminalerna. starkaDeoch bostäderkontor nära

anläggs,infrastrukturen i landnaturligt mycketden det ettgör att av
och före-myndigheterkommunalaregionala ellerdrivsunderhålls och av

jämntdärför ganskaoffentlig infrastrukturförSverigeI är ansvarettag.
energi-Särskilt inom ochkommun.fördelat mellan och transportom-stat

itjänsterinfrastrukturen och dessdeldock betydanderådena är aven
telekommunikationerjärnvägar ochHistoriskt såvälprivata växtehänder.

1900-talet har allt-initiativ, underprivataelkraft fram mengenomsom
varit lön-offentlig Skälen haröverförts tillinfrastrukturen ägo.mera av

önskanocksåi privata verksamheternasamhetsproblem de attenmen
taxesättning medmöjligheten tillinklusivestordriftsfördelarvinna -

nationellaskapa homogenaregionalasociala hänsynolika och attgenom-
i riktningenemellertid andratendensernanärvarande gårnät. För man

servi-infrastrukturellaeffektiviteten iåtervinna denhållmångasöker på
privatinmonopolen och lockaoffentligadebrytaatt uppgenomcen

affärsverksamhet äni delarkapital företagande de äroch snararesom
för fastadeskiljamyndighetsutövning. då påEtt ärsätt ansvaretatt

ochför tågen låtarespektive rörelsenjärnvägsnätet,anläggningarna t ex
i för-marknadsmässiga villkor,regii privat och påbedrivasden senare

kostnadseffektivochbli kundanpassadhoppning skall bättredenatt mera
privat kapital.till sigkunna dradärmed ocksåoch

svårigheteninfrastrukturenprivatisering ärtillskäl attEtt annat av
till anlägg-offentliga behovetbudgetarmedelsanvisningen över avanpassa

och kommunernasunderhållsresurser. Närrespektiveningskapital statens
devalver-konjunkturnedgång,påfrestningarförfinanser utsätts genom

särskilt dessinfrastrukturen ochprisförändringar kaningar eller stora
dylikasådanBudgettekniken kan ocksåbli eftersatt.underhåll lätt attvara

tillåtits långt.förrän mycketde gåinte uppmärksammaseftersläpningar
infra-satsningar påVärldsbanksstudien ärtidigare nämndaEnligt den

itillväxten mångaekonomiskafå igångnödvändiga för denstruktur att
Trotsstagnation och tillbakagång.årtiondeupplevt attu-länder ett avsom

initiativ tillförutgångslägetill bättrereformprogram lettekonomiska ett
oftaprivata sektorn har dessakapitalbildning i denproduktion ochökad

otillräcklighet. Därmed harinfrastrukturensuteblivit grundpå u-av
industri-förnyelse sintillfällen till tekniskförsuttit mångaländerna av

vidgat handelsutbyte.delta iochstruktur ettatt
kvalitet ökarbrister i infrastrukturensfunnitBanken har också att

tidsforluster och behovetför företag och konsumenterkostnaderna genom
låginkomstta-Särskilt småföretag ochersättningsinvesteringar.dyrbaraav

infra-dåligför skadeverkningaroftaMiljönmissgynnas. utsätts avgare
för kompenseraanläggningar måste byggasstruktur, när attt ex nya
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bedömning börEnligtdistributionsförluster energi och bankensvatten.av
kvali-för åstadkommaprioritetrehabilitering och underhåll högsta attges

Afrika, Latiname-främst ii infrastrukturtjänsterna,och tillförlitlighettet
syfte moti-kapacitetshöjandeNyinvesteringar i ärrika och Mellanöstern.

Chile,ekonomieri snabbväxandei Indien och Kinaverade samt som
tele-Thailand. infrastrukturens delsektorer ärIndonesien, ochKorea Av

vid planeringenföreträdekommunikationer bör haden avsom
för 1990-talet.utvecklingssamarbetet

lågkostnadsteknologi, lokalt bemannadefterlyser anpassadBanken en
konsulter ochoptimalt utnyttjande lokalaprojektorganisation och ett av

omsorgsfullt läggas nedFramförallt arbetemåsteentreprenörer. ett mera
beträffande tjänsterönskemål defastställa konsumenternaspå att som

påverkastillmötesgås, destodessa kanskall produceras. Ju meramera
anläggningen,i finansieringenvillighet medverkakonsumenternas att av

tillbidra underhållet.för tjänsterna ochbetala attatt

infrastrukturztillbiståndSvenskt5.4

SIDA5.4.1

för utveckla denarbeteSIDA pågår sedan några årInom attett egna
infrastrukturområdet.möjligheter Arbetet,påbehov ochkunskapen om

inventeringbehovsanalys och detkombinationinnebär avavsom en
i serie strategierresulterathårdvarukunnandet, harmjuk-svenska och en

telekommunikationer,vattenområdena,energi-för inom ochsamarbetet
för strategiernastadsbyggnadsutveckling. Som bakgrundochvägar anger

infrastruk-betydelseenighet denallmänSIDA det storatrotsatt somom
övriga utveckling saknas såvälekonomiska ochför landsharturen ett

för lämpligalandetfastställa den avväg-praktiska metoderteorier attsom
skolbyggnaderi olika delsektorer såsom vägar,investeringarningen mellan

telekommunikationer.eller
funnitstrategiarbete vidare detiVärldsbanken har SIDA sittLiksom att

investeringar i ochfelsatsningarförekommit betydande det gällernär
Realkapita-Afrika.infrastruktur i speciellt ianvändningen u-länderna,av

tilli förhållandeförkortats utnyttjandet hållitslivslängd ochlets har nere
effekti-lågbristande underhåll ochvarit fallet blbordevad genomsom a

har legatinfrastrukturella tjänster. dettaproduktionen Bakomvitet i enav
och hosi u-ländernafavorisering nyinvesteringar, både hos makthavareav

ledningdåligliksom institutionella problem såsombiståndsgivarna, av
därför lyftu-länder harbrist teknisk personal. Mångaverksamheten och på

få tilli syfteanpassningsprogram,i sina ekonomiskafram infrastruktur att
dynamik privata.i denoffentlig liksomeffektivare sektorstånd meraen

2 fördelatinfrastruktur,utbetalningar tillsammanställning BITSSIDAsEn av resp
återfinns i bilaga 5.1.budgetåren 1990-92på sektorer och länder,
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Mycket infrastrukturen kommer liggadärmed i gränsomrádet mellanattav
sidanå verksamhet industriellnärmast är och sånaturena som av som

småningom kommer bli privatiseradhelt sidan offentligoch å andraatt
verksamhet icke-kommersiell Elproduktion och telekommunika-natur.av
tioner delsektorer sannoliktär kommer förbli offentliga monopolattsom

överskådligunder tid, åtminstone i fattigasmå och länder, ocksåsommen
inkomstgenererandeär och bör marknadsorienterade. optimalaDevara

lösningarna ägandefrågorna och organisationen infrastrukturtjänsterav av
måste emellertid enligt SIDAs uppfattning sökas i förhållandenade lokala
i varje enskilt land.

inomResurser SIDAs fördelaslandramar efter de behov definieratssom
i fortlöpandeden dialogen mellan SIDA och mottagarländerna och avsätts
därför inte till infrastrukturprojekt. Budgetåret 199091 utbetala-anteex
des 746 miljoner tillkr projekt klassificerades infrastruktur.som som

för biståndAnsvaret till infrastruktur ligger infrastruktur-hos SIDAs
byrå. Byrån i femär uppdelad sektioner, ansvariga för frågor rörande
energi, transportväg, transporttelekommunikationer, respektivevatten
byggprojekt. Varje delsektion inom SIDAs infrastrukturbyrå försvarar
utformningen informell policy för sitt respektive område. Generelltav en
gäller insatsernade svenska sinskall ha i biståndspo-utgångspunkt deatt
litiska målen liksom i mottagarländemas självständigt definierade behov.
Vid utformningen biståndsinsatserna hänsyn tilläven kompetens-tasav
profilen hos den svenskanordiska interesursbasen minst till SIDAssamt

erfarenheter bistånd till infrastruktur. följandeI det förredogörsegna av
policy på viktiganågra områden.

och telekommunikationerTransport

biståndSIDAs inriktas främst på hamnar, järnvägarvägar, och telekom-
munikationer planering förpå och kommunikations-samt transport-

Visst flygsektorn,stöd utgår också till postverksamhet tillsystem. samt
tjänstesektorn inom transport.

I enlighet med de övergripande målen prioriteras i allt högre grad
utbildning institutionelloch utveckling. Stöd till planering frånövergår nu

tidigare inriktatsha på kompetensuppbyggnad nationellpå nivå,att dvs
regerings- myndighetsnivå,och till kompetensutveckling på en mer opera-

företags-nivå.tiv Upprustning och underhåll betonas starkare. Använ-
dandet arbetsintensiva metoder möjligt.där så äruppmuntrasav

SIDA inom denna främstär sektor verksam i Afrika.södra och östra I
SADCC-ländernaf varibland åtta de svenska programländerna åter-av
finns, genomförs mängd insatser för förbättra ochatt transporten
kommunikationer i syfte främja regional integration minskatochatt ett
beroende Sydafrika. detta utvecklingssamarbeteI medverkar bl Världs-av a
banken nordiskaoch de länderna. SIDA deltar ibl upprustning ocha

3Angola, Malawi,Botswana,Lesotho, Moçambique, Namibia, Swaziland,Tanzania,
Zambia, Zimbabwe
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tekniskutbildningunderhåll i landsbygdsområdena,vägnätet med avav
viktigainstitutionell kapacitet kompo-personal och uppbyggnad av som

främst in-Utvecklingssamarbete telekommunikationerrörande ärnenter.
stödjariktat institutionsstöd utbildning, för ochpå och underlättaatt

omorganisation ofta ineffektiv telesektor.av en

Energi

energiområdet.SIDA policy FrämstUnder 1989 utarbetade påen ny
iväsentligt utvecklingssamarbetet inom detta område högredetansågs att

därförprioriteras ökadriktades miljöaspekter. För 1990-taletgrad mot
utvecklingliksom institutionell ocheffektivitet i energianvändningen,

Nyinvesteringar skall föregåsför planering, drift underhåll.kompetens och
institutionellautvärderingar huruvida mottagarlandetsanalyserarav som

meningsfull,kapacitet tillräckligt för insats skall ochär att vara somen
för miljön. Kraftverkförväntade skallbelyser konsekvenseräven noggrant

myndigheterinstitutioner, ochstödjas med berördasamarbetegenom
investeringsstöd bidragföretag för finna lämplig avvägning mellan ochatt

drift Vidare skalltill kompetensutveckling inom planering, och underhåll.
i utvecklingspro-energianvändning ingå integrerad delhushållens som en

gram.
tillfinansieras del SIDAsstrategiarbetePlanerings- och stor genom

definiera långsiktiga strategiervilket syftar tillsärskilda energiprogram, att
sina programländer SIDA stödför utveckling ävenmetoder. I gerav nya

ESMAPf för institutionsupp-till och UNDPsVärldsbankens program
utformasSektorstrategier härigenom förinom energisektorn. Na-byggnad

liksom för hushållsenergi imibia, Nicaragua, Vietnam, Bots-Uganda och
Guinea Bissau och Laos.wana,

energi blandMiljöeffekter alternativ uppmärksammasoch annat genom
Institute,Environment vilket SIDAsamarbete med Stockholmett genom

utvecklingsprojekt bedömsfinansierar studier relevantaoch som som
inom detta område.

Vatten

för stödjaövergripande SIDAs vattenstrategi uppbyggna-Det målet är att
vattenförsörjningen,förmåga brister iden mottagarlandets åtgärdaattav

förbättrakvalitet kvantitet. sikt måletvad gäller både och På lång är att
vattenförsörjningensituationen för främst brister ide drabbassom av -

fattigaste särskilt kvinnorallra och då och barn.de
förbättra vattentillgången landsbygden, be-SIDA prioriterar på attatt

kompetensutveckling ochhälsohygienaspekter liksomintegreralysa och
hygienutbildning,kunskapsöverföringi sina avseende hälso- ochprogram,

företag.för för berörda myndigheter ochbåde användarna och
vidbefintligavikt vid och ävenAllt läggsstörre attatt rusta systernupp

Decentraliserade besluts-ansvariga nivå.involvera användare och på lokal

4 AssistanceSector ProgrammeEnergy Management
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och huvudsyfteEtt är öka medvetandet ochstyrsystem uppmuntras. att
bygga kapacitet nivå,på lokal så vattenkonsumenternaattupp av egen
kraft kan förbättra sin Vattenförsörjning sanitetssituationoch på varak-ett
tigt sätt.

Vattensektionens främstsamarbetspartners mottagarländernasär rege-
ringar, biståndet kanaliseras ofta direkt till lokal nivå blmen genoma

frivilligorganisationer.lokala och svenska olikaSamordning mellan bi-
ståndsgivare internationell nivåpå har nordiska givarnalänge pågått. De
har tillsammanssamarbete och harnära med WHO, UNICEF ochett

utformatVärldsbanken policysamarbete på området.ett

Byggnads- och bostadssektorn

SIDAs insatser inom byggsektorn ingår ofta integrerad delsom en av
SIDAs övergripande inom hälsa, utbildning industri.eller Bygg-program
sektionen fungerar då intern förslags konsult tvärsektoriellaettsom
byggnadsprojekt. Utöver insatser kanaliseras tilldessa SIDAs stöd utveck-
lingsprogram för urbana områden byggsektionen. inbegriperDettagenom
utformning riktlinjer förallmänna bistånd till urbana områden, bo-av
stadsfrågor multisektorprojekt.och

SIDAs tillstöd stadsområden har hittills inriktats Latinamerika.på I
Rica genomförsCosta sålunda för socialt forbostadsbyggandeett program

förbättra levnadsförhållanden i Avsiktenstadsområden. i görlig-äratt att
förbättramån befintlig infrastruktur investera iän nybyggna-aste snarare

tioner. Vidare understryks betydelsen lokalaanvända bådeattav resurser,
vad gäller byggnadsmaterial och mänskligt kapital. Socialt bostadsbyg-
gande i Chile förstöds också och Bolivia.övervägs

Tvärsektoriella byggprojekt koncentreras till utbildnings-, hälso- och
jordbrukssektorn. inriktas iNu dessa insatser allt högre grad på upprust-
ning och underhåll nybyggnationer i görligasteän och på månattsnarare

lokalbefolkningen i projektens planering konstruktion.ochengagera

BITS55.4.2

fungerar primärtBITS finansiär ingåttskontrakt mellansom av som en
i mottagarland tjänster.och svenska leverantörer ochpart ett av varor
insatser inomBITS tekniska i kreditverk-det samarbetet och högre gradän

samheten har stark koppling till infrastrukturella proj Flertalet BITSav
samarbetsländer tillhör kategorin medelinkomstländer inkomst-med en
nivå invånare mellan 000 och 2000 USD.lper

Tekniskt samarbete

BITS verksamhet här dels efterfrågan, självstän-dvs u-ländernasstyrs av
digt formulerade behov och prioriteringar, och dels utbudet, dvs den
konkurrenskraftiga svenska för varje insatsresursbasen. Utgångspunkten

Öst-5 bortsesfrån insatser iHär BITS och Centraleuropa
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Förfrågan frånär mottagarlandet via dess planeringsministerium dylen
bedömningar utvecklingseffekter projektet förväntasde kansamt av gene-

främstInsatserna skall inriktas institutions-på kunskapsöverföring ochrera.
fungerauppbyggnad, investerings- och beslutsunderlag, behandlasom

metod- och systemutveckling, syfta teknikkompetensocheller till höjd och
effektivisering produktionsprocesser. blir oftaTekniskt samarbeteav en
komponent i helhet och kan mycket tidigt istörre aktuellt etten vara
investeringsprojekt, dvs planerings- beslutsfasen inklunder och upphand-
ling, kan också komma ifråga utbildning driftspersonal.såsomtmen ex av

Efterfrågestyrningen innebär inte för infrastruk-öronmärksatt resurser
sådan. bindningenDäremot leder till den tillsvenska resursbasentur som

inriktning energifrågor,på telekommunikationer.och Etttransporten
flertal insatser infrastrukturområdetpå syftar till miljöförbättringar, bl a

och energiprojekt.vatten-genom
Projekten inom tekniska ñnansierarasdet samarbetet regelmässigt ge-

kostnadsdelning imellan BITS och beställare aktuella samarbetslän-nom
der. vissa fall för till hälftenI de projektets utländskasvarar senare upp av
kostnader föroch hela den lokala kostnaden.

BITS inom tekniska flertal interna-samarbetar det samarbetet med ett
tionella Bl har flera BITS-finansierade investeringsstudier använtsorgan. a

Vidare förekommerbeslutsunderlag Världsbanken. samarbete medsom av
utvecklingsbanker, särskilt Afrikanska Utvecklingsbanken, fi-där BITS
nansierar experttjänster.användandet Totalt harsvenska BITS under deav

finansierattvâ budgetårens tekniska samarbete 38 insatser inomsenaste
energiområdet till miljonerkostnad kr insatser inom104 18samten av ca
transportsektorn värda 22,5 miljoner Sex telekommunikationsprojektkr.

fått bidrag miljoner delsektorn miljöhar med totalt 6,3 kr. Inom har 28
insatser till kostnad miljoner gjorts. Allt49 kr allt har BITSen av som
tekniska omfattat199091 således insatser isamarbete -199192 90 23

fått miljonerländer svenska bidrag 180med drygt kr.som

Internationella kurser

internationellaDe syftar till kunskapsöverföringkurserna möjliggöraatt
och träning inom sådana områden utvecklingseffek-bedömssom generera

och Sverigedär har etablerat varitkunnande erbjuda. Från hater ett att att
till tekniskakoncentrerade förankring i industriområden med svensk

iplaneras kurserna allt högre demokratifrågor.grad behandla miljö- och
Betoningen infrastruktur därförpå kan i framtiden minska. Dock har
infrastruktur andel utbetalningarna 30%198687ökatsom av var ca av

utbetalningartotala hänföra till energi, eller telesektorn.att transport
siffra förMotsvarande 199091 38%.var

U-kredi ter
Infrastrukturbistånd BITS kanaliseras till övervägande delgenom genom

för u-krediter. U-krediter beviljas kreditvärdigakan länder.systemet



19931SOU122

ingå vilka BITS bedriver tekniskt samarbetedessa kan länder medBland
vilkasutvecklingsländerBITS-länder, SIDAs programländer eller andra

prioriteringar.Sverigesutvecklingspolitik bedöms medöverensstämma
i Exportkreditnämnden EKNKreditvärdigheten samarbete medbedöms

krediter.tillämpas för kommersiellaenlighet riktlinjeri med de som
företagfinansiera insatservidare krediter skall svenskaKravet är att av

projektet be-vunnit i internationell och därkontraktet konkurrenssom
U-krediterutvecklingseffekter i linje Sveriges biståndsmål.med ärdöms ha

efterfrågestyrda BITS medverkarliksom tekniskt i hög grad ochsamarbete
färdigaKrediter beviljas först till kontraktinte i projektens utformning.

åliggerutformning genomförandefulla för projektets ochoch det ansvaret
Å villofta företagsidan kontaktas BITS svenskaandramottagaren. somav

förutsättningar vinnai upphandling godadeltar och harmeddela de attatt
påbörja utvärderingen projektet redanvarvid BITSkontrakt, kanett av

vunnits. Biståndsinsatsen består två komponenterinnan kontraktet enav
garantier.räntesubvention och risktagandeanslagsfinansierad ett genom

ingaräntesubventioner dåutgjortsHittills kostnaderna endasthar av
premie för garantierdebiterarbetalningsinställelser BITSägt rum. en

i särskildPremierna samlasaktuellabaserad på EKNs en reservnormer.
Garantinf till miljoner gällerför skaderegleringar 500 kr.uppgårsom n

EKN-garantierna. Själva kre-till skillnad frånbiståndsanslaget,dock mot
ochefter förhandling med låntagarenditen svensk banklämnas enav

Exportkredit påvanligtvis AB. Systemet byggerreñnansieras hos Svensk
kapacitet.befintlig svenskutnyttjandelångtgåendeett av

°o BITS- och SIDA-länder. FörKreditgivningen har till 100nära avsett
199192miljarder budgetåretkreditvolym på krtotal ll tca som 0 men
projektkonkurrenskraftig till olikaför finansiera svensklämnats exportatt

miljarder tagits i biståndsme-utvecklingsländer 3,6 kr anspråki har avca
förhållandevis begrän-för räntekostnader. Endel reducera låntagarensatt

möjliggöravisanvändning biståndsmedel har på så kunnatsad ett treav
finansmarknaderna.från internationellakapitalflöde degånger så stort

utbetalningarna u-krediter under deUppskattningsvis 80 senas-avav
energiinfrastruktur, °oinsatser relaterade till 45tio har gälltårente varav

krediter%% telekommunikationer Ca 15 de35 ochoch transport. somav
tekniskutbildning,finansierat mjukvara, avseendehittills har klämnats s

miljarder2,3perioden 199092 utbetaladesassistans, licenser Underm m.
krediter inom infrastruk-infrastruktur. andelenför projekt inom Störstakr

förenergiprojekt Kina tele-beviljats Indien ochgällandeturområdet har
telekommunikationer ochprojektkommunikationer, liksom till rörande

energi i Algeriet.
biståndsgivare. I någrakreditfinansiering parallellt med andraOfta sker

energiprojekti Indien,liksom harafrikanska programländer,SIDAsav
gåvobistånd.bidrar medfinansierats med SIDA, där SIDA dågemensamt

NORAD.och VadVidare förekommer visst samarbete med DANIDA
finansieratsflertal energiprojektinternationella biståndsorgan hargäller ett

telekommunikationspro-energi-Världsbanken. Såvälparallellt med som
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jekt i flera fallhar finansierats i samarbete asiatiskamed den eller den
afrikanska utvecklingsbanken.

5.4.3 SAREC

SARECs uppgift tvåfaldigär dels forskningsresultatproducera rele-att
för socialt och ekonomiskt hållbar utveckling ivanta berörda länder och

dels producera forskarebra forskningsmiljöer.och Härigenomatt ges
SAREC möjlighet verka inom infrastrukturområdet såväl forsk-att genom
ningsinsatser till infrastruktur,stöd vetenskaplig funge-såsomsom genom

bibliotek,rande laboratorier m m.
SARECs insatser för forskning inom infrastrukturområdet begränsadeär

och domineras tillstöd energisektorn, bl AFREPREN, theav a genom
African Energy Policy Research Network. initiativDetta sammanlänkar 16
länder i Afrikasödra och östra och innefattar tekniskt inriktadprogrammet
forskning alternativ energi liksom forskning inriktad institu-påmot t ex
tionsstöd. En utredning genomförs rörande kommunikationochtransport
i syfte definiera vilken forskning i Sverige och mottagarländernaatt typ av

prioriterasbör inom detta område. Liksom för infrastrukturbistånd isom
övrigt ökar betoningen forskningpå kring rehabiliteringunderhåll och
policyfrågor.

Inom vetenskaplig infrastruktur stöd till bibliotek främst inomges m m,
för bilateraladet samarbetet, vilket uppgick199192 till 30%ramen ca av

den totala anslagsanvändningen.

SwedeCorp5.4.4

SwedeCorps insatser näringslivsstöd främströr och då kunskapsöverföring
inom småföretagsutveckling privatisering.och Genom aktie-management,
bolaget Swedfund riskkapitalinvesteringar igörs samriskföretag tillsam-

med svensk och lokal lnvesteringsverksamheten skall främjapartner.mans
insatser där den svenske intresse förhar långsiktig inärvaropartnern ett
landet. förutsättningarDessa SwedeCorp begränsat för insat-utrymmeger

inom infrastrukturprojekt. Det står å andra sidan klart välser att en
fungerande infrastruktur förutsättningär för den verksamheten som
SwedeCorps målgrupp bedriver.

Beträffande investeringsvcrksamheten kan Swedfund delta i infrastruk-
turprojekt finnsdå det svensk långsiktigtmed intresse i drifts-partneren
fasen. Inom den näringslivsfrämjande verksamheten avsiktenär Swede-att
Corp skall utveckla kunskap bolagisering och privatisering för attom
kunna spela roll vid fortgåendeden privatiseringen statlig verksam-en av

ihet mottagarländerna.
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resursbasensvenskaDen5.5

Organisation ochbetänkandebiståndsorganisationsutredningensI ar-
diskuteras199017utvecklingsbistånd SOUbetsformer inom bilateralt

spelar.i utvecklingssamarbetetolika roller aktörernautförligt de som
mottagarlandetsfor uppmärksamheteniUtredningen ställer centrum re-

potential mänsk-sammanfattning densursbas naturresurser,avavsom en
iskall utvecklasinstitutioner ochligt fysiskt kapital,och etcsystem som

i länder.resursbasen andrasamverkan med
innebärutnyttjandeoch dessfokusera mottagarlandets resursbaspåAtt
dettakonsulter, där ärbiståndsgivaren anlita lokalavillighet hosbl atta

förutbildningssyfte, byggaikostnadsskäl ochellermotiverat att uppav
tidigt stadiumPåregional och sektorkompetens.nationell bransch-eller ett

självt upphandlakapacitet förhjälp skapamottagarlandetbör attatt
biståndsgivarna.medoch samarbetaresursbasenaktörer den externaur

infra-infor kostsammaochviktigt landet stårsärskiltDetta närär stora
satsningar.strukturella

rutiner,produkter,kunskaper,ERB alla deärresursbasenDen externa
mottagarlandet be-individerföretag ochinstitutioner, myndigheter, som

perspektiven iutveckling. Enligt defor sintillgång tillhahöver nya
operativ myndig-huvudmanfrån ERB habiståndet aktörernabör ensom

ERB-aktörentill vilkenvägverkföretag i mottagarlandet,het eller t ettex
givarlandetbiståndsmyndighet ifungera konsult, änkan snarare ensom

till-förmågaERB-aktörensplanministerium hoseller attmottagaren.ett
denkunskap är avgö-utveckla relevantsin samarbetspartmedsammans

långsiktighetvaraktiga kräverresultat. Dettafaktorn för uppnårande att
bådekompetens,och högikontinuitet bådaoch parters engagemang

i fältarbetet isåväladministrativt, hos ERB-parten,yrkesmässigt och som
iinsikt inteskall ha baraorganisationens En bra ERB-parthögkvarter.

sig och lösts ii hur problemenproblem ocksåmottagarlandets tettutan
aktuellautveckling detkommit ilängre änu-länder mottagar-andra som

från sådanainkopplatill och kunnakännalandet. Att resurspersoner
också ställas kravetfördel. måstePå ERB-parteniländer samarbetet är en

tidrimligutfasning inom kännsbedrivas såskallsamarbetet attatt en
inblandade.förmöjlig önskvärd allaoch

naturligtvis svenska resursba-densynvinkelflesta u-länders utgörUr de
biståndsmyn-För de svenskalitenmycket del denSRB externa.avsen en
utveckla ochsjälvklartsidanå andradigheterna detär attett ansvar

relativt liten har denvarithai biståndets barndomutnyttja SRB. Från att
vidgats år.kraftigt underu-landserfarna SRB senare

för myndig-mångasvårtdet kanSOU 1990 7 konstaterarMen l att vara
kräver.biståndetsig rollenskilda denföretag påtaheter, och att somnya

erbjuds, tillsjälvständighet i agerandetinflytande ochStörre reellt men
långsiktigaprioritet åtoch kravpriset ökat att engagemanggeansvarav

konfliktikommakanu-land, någotmedsamarbetspartner ett somsom
arbetsuppgifter.ordinariemed
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Utredningen genomfört intervjuerhar betydande antal medett represen-
för syfte få bedömningföretag och banker i deras detsvenskatanter att av

möjligheterna i fram-hittillsvarande infrastrukturbiståndet och öka detatt
erfarenhet itiden. svenska företag arbeta kunderDe har näraattavsom

understrukit framgång iinfrastruktur därvid dennau-ländernas har att
uppgift förutsätter vilja förmåga till lärande samverkan, med grundoch

företagetsi lika i svenskaupplevda behov mycket detmottagarens som
erfarenhet. påhittighet, diplomatisktålamod, lyhördhet,Egenskaper som

Särskilt utbildning får oftafiness vad gällerha värde.etc stort mananses
leveransutbildningen blirsedvanligaräkna med denavsevärt änatt mera

inrättas. Oftanödvändigt. vissa fall yrkesskola behövaI kan permanenten
förfinns rutiner underhåll liksomockså behov skapa godaett stort attav

förbättrad kapacitet för upphandling etc.
infrastrukturen ofta fördelföretag inom harSvenska med verksamhet en

sin förmåga mellan konsulter,erkänt goda skapa bra samarbeteattgenom
i internationella projektteams. Menoch leverantörer det ärentreprenörer

ifåtal kapacitet erfarenhet ledande rollbara har och attett tasom nog en
företag i internationellaprojekt. Svenska också dyra sammanhang.ärstora

tillsammans företag ikan motverkas de går med länderDetta attgenom
från vilketlägre antingen företag mottagarlandet,med kostnader, är att

föredra utvecklingssynpunkt, från u-land. De svenskaeller ett annatur
finansie-företagens konkurrenskraft bekräftas vinna kontraktde kannär

organisatio-biståndsgivare, i första multilateralarade andra hand deav
utvecklingsban-regionalaFN-organen, VärldsbankenIFC, denerna

kerna.
inriktning policyutveckling och institu-Med breda sektorsstöd,den mot

förtionsbyggande aktuellt programländer,många änär snararesom nu
investeringsprojekt, de entreprenad- och verkstads-avgränsade har större

övergripande handfull efterföretagen Ensvårt axlaatt ett ansvar.mer
konsultföretag mindresvenska förhållanden och några konsultgrup-stora

sig uppgifter. Särskiltsidan beredda på destår å andra att ta mer senareper
stödjandeupphandlande ochdock mycket beroende kompetentär av en

kapacitet hos biståndsmyndigheterna.
kategori konsultföretag viktiga i infrastrukturbiståndetmed rollerEn av

till añärsverk myndig-k SWED-bolagen, dotterbolag ellerde ärär s som
tillSwedpower sålunda dotter Vat-heter med uppdragsverksamhet. är

Äventilltenfall, till och Swedtel Televerket. Posten,SweRoad Vägverket
företag iLuftfartsverket har sådana allt uppgårStatens Järnvägar, m -

framgångsrikatill tiotal. Vissa varit mäklarede dem har mycketett somav
myndighetenaf-i förstamellan svenska resursbasen, hand denden egna

i i finansieradefarsverket, samverkansprojekt u-länder, huvudsakoch av
hafthar tillhandahållaSIDA och BITS. De kunnat resurspersoner som

sina fältuppdrag.fackkunskap förmåga lyckas med Genomaktuell och att
företagen haft fasta anlitade harlåga kostnader deatt resurspersonerna-

ifrågavarande affársverktjänstgöring i SWED-företaget tillefter återgått -
konkurrenskraftiga priser för sina projektstu-offererahar de också kunnat
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utbildning fleradier, rådgivning och och bl tecknat kontrakt med Världs-a
bolagsformenregionalbankerna. Genom harbanken och användaatt man

smidigarefrån uppdragsgivare snabbare ochkunnat önskemål påmöta ett
fackområde nordiskamyndigheter ipå de andrasätt än t ex samma

länderna.
konsultföretagen framkommitVid samtal med har antal önskemålett

biståndsmyndigheterna.beträffande samarbetet med Sålunda två-anses
alltför för rättvisandeåriga korta medgekontrakt kunnaatt ensom

oftautvärdering insatser till projekten harkonsultens med hänsyn att enav
tidshorisont fem till tio till fem år ochår. Kontrakten borde löpa på treav

förlängning träffas i tid förebeslut eventuell kunna god avtalets utgång.om
kvalificerad kompetensspridningenSIDA personal ärha stormenanses

för mindre konsultföretagenomsättningstakten tjänsterna hög. Deoch på
tillde skulle ha lättare tävla uppdrag och snabbare växaatt attanser om

för samarbetsuppgifter biståndsmyndighe-en kritisk massa större om
fick ingå iaccepterade handläggare uppdragsteamenattterna yngre som

effektivareassistenter till seniorkonsulterna, något skulle arbetetgörasom
betydelsefull upplärningseffekt.och kunna ha en

u-landserfarna tillverk-Tillsammans svenskadenutgör gruppen av
nings-, konsultföretag viktig skulleentreprenad- och resursbas somen

för bistånd infrastrukturområdet.utnyttjas påkunna mera
erfarenhet samlatsminst inom SWED-bolagen har betydandeInte en av

utvecklingen infrastruktur i utvecklingslän-de problem möter avsom
material tjänaborde kunna bearbetas ochderna. Mycket detta somav

effektivare utnyttjandeför vidgat samarbete med såvälunderlag ochett av
företag. framförtsprivata offentligt tankeägda En ettsom av avsom

för forskningSWED-företagen särskild professur inrättasbordeär att en
kring utvecklingssamarbetet inom infrastrukturen, tyngdpunktmed på
institutionsbyggandet underhållsproblematiken.och

Även fortfarande huvudsakligeninfrastrukturinvesteringar är enom
finnsoffentlig i delar u-världen så det klar rörelseangelägenhet stora enav

finansiellainslag privat finansiering och framväxtökademot av en av nya
privatisering drift. Investeringentekniker för hantera ägande ochatt av

BOT-teknikffinansieras utnyttjande kanmed k eller desskan sålunda s
affärsverkenkoncession. i Asien vanligtBl detlämnas på är attut a

finnsobligationsemissioner i Latinamerikafinansierar sig och sär-genom
för utlåning till infrastruktur. Privatisering existerandeskilda banker av

aktierbolagisering affärsverk försäljning tillinfrastruktur, via ochav av
kapitalmarknad, försäkringsväsen,förutsätter existerandeallmänheten, en

finanssystem skapas ochvälutvecklat kan bara de monetäraEttetc. om
tillräck-myndigheterna finansinspektionreglerande centralbank och har
smidigtRelationerna affársverken kanlig mellan ochmognad. staten

privatisering finansdepartement underlydandebara ochutvecklas mot om
värderinglagstiftning,myndigheter medverka med kontosystem,kan av

5 Transfer finns flertal varianter grundkoncept.Build, Operate, det dettaett av-
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tillgångar, kapitalanskaffningen förskulder och mångaI länder skeretc.
infrastrukturen offentlig upplåning varefter vidarelânas tillmedlengenom
affársverken finansmyndigheterna. efterfrågadeDen kompetensengenom
hos den finansområdet finns i offentligasvenska resursbasen på såväl den

i privataden sektorn. Däremot saknas i mäklarorgandestort settsom som
SWED-företagen sitt Myndigheterna själva sig intepå område.utgör anser

sig långsiktighetha påta med den bredd ochattresurser engagemang som
biståndet kräver och kunde i konflikt ikomma med deras huvudrollsom

politik.7svensk ekonomisk För några dem kunde ett gemensamtav
SWED-bolag lösning Swedf1nance.utgöra Eventuellt kunde ban-en

försäkringsinstitut inbjudas i självfalletker, delta bolaget, ocksåetc att som
oförhindrat ingå finansiering inteskulle kontrakt med bara med deattvara

biståndsmyndigheterna, främstsvenska SIDA, BITS och SwedeCorp, utan
finansiärer nordiska, europeiska multilaterala.även andra eller-

Biståndsmyndighetemas5.6 roll

Givet rollförväntningar biståndsmyndighe-de ställs på de svenskasom
vilka kapacitets- kompetensmässiga förutsättningaroch har deterna, att

uppfylla inom infrastrukturensdem område Uppenbart allaär att myn-
digheterna föreslagnabehöver kunna bedöma samarbetsområden och pro-
jekt utifrån sannolika förmåga de krav femderas deatt motsvara som

ofrånkomligenbiståndspolitiska målen uppställer. Det kräver tillgång till
insikt iviss betydande för-sektorkompetens och mottagarlandetsen

utsträckning förlitar sighållanden. i förMedan BITS på konsulterstor
myndigheterbedömning övriga tillgång tilldenna har sökt hatyp meraav

naturligtviskompetens in Bakgrunden BITS generellthouse. är att
mottagarförvaltningi miljöerarbetar lättare kompetent och med en
ofta hafterfaren långvarigtsvensk samarbeteettresurspartner mansom

fattigade länder där särskilt SIDA vanligen dessamed. I arbetar saknas
förutsättningar, myndigheten tidoch får därför betydligtlägga meraner

kraft infrastruk-och på utvärdera samarbetsförslag. iDet ligger ocksåatt
insatserkaraktär inom svårligensektorn kan bedömasturens att utan en

helhetssyn relatio-på landets behov, hur övriga sektorer påverkas och hur
till andra delsektorer den bistånd Här gällerän där övervägs.utnerna ser

perspektivet oftaockså det långa mycket beräkna hurdet är svårt att-
tid investeringsforlopp infrastrukturen eftersomlång inom kanett ta,

Flexibilitet inommånga problem kan dyka under gång.upp resurs-resans
därför nödvändig, särskilt har samordnaär mottagarlandet attramarna om

flertal givare kring projekt.antal ellerett ett stora program
teknisk inom energi,Förutom kompetens delsektorn tele, vägar etc- -

7Nyligen riksbanken riksgäldskontoret avböjt genomföran-har såväl attsom agera
för SIDA-finansierade projekt i vissa afrikanska Finans-dekonsult programländer.

inspektionen arbetsuppgift.har tvekan åtagit sigmed begränsadstor en
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inom projektanalys kapacitet företa företags-krävs kunnande och såvälatt
ekonomiska lönsamhetskalkyler samhällsekonomiska nyttokostnads-som
beräkningar. Speciellt behövs avancerade insikter i finansie-rättnumera
ringsfrågor, både investeringar i fråga driftnär det gäller och ochom
underhåll. Till insikter i associations- ägandefrå-detta kan också höra och

bolagisering privatisering.såsom ochgor
biståndsbehov projektriskerFörmågan bedöma och ocksåmåsteatt vara

insikt vilkenkopplad till god i resursbas de bästa samarbetskompo-en om
finna och kunna upphandla lämpliga företag,är ochnenterna att att styra

institutioner enskilda i internationellaoch den svenska och resursbasen. I
fall anbudsupphandling speciellt följade där den skalläger rum om-

särskildaVärldsbankens regler behövs kunskaper.-
redovisar infrastrukturbyrå tjänster,I dagsläget SIDAs 30drygt varav

ungefär hälften ingenjörer, flertalet mångårig erfaren-besatta med medär
från fyra civilekonomer erfarenhet frånhet u-landsarbete, och med nä-

ringslivet. får tillräcklig kapacitet förByrån bedömas ha numerär det
infrastrukturbistånd bli för utanförkan aktuellt SIDAs del, inom ochsom
landramarna. skulle kvaliteten höjasDäremot på dess arbete kunna genom

omsättningshastigheten teknikertjänsterna nedbringades.på Någraatt av
tjänsterna blir möjligt tillborde också omvandlas så det dematt att

seniora erfarenhetrekrytera handläggare med arbete på management-av
nivå i näringslivetsdet svenska utlandsverksamhet. SIDA skulle därige-

förstärka sin beträffandekunna specialistkompetens marknadsanalys,nom
finansiering, infrastruktur,underhåll och drift reglerings- och kontroll-av
frågor kompetens SIDA förvärvaDen därmed skulle kunnam m. som
behövs såväl för upphandling, styrning utvärdering insatser frånoch av

för rådgivande i förhållande tillden svenska resursbasen den rollsom
ledningen för tekniska myndigheter affärsverkmottagarländernas och som
SIDA tillhar spela. Den skulle också kunna medverka den kompetens-att
utveckling för personalen i för vilken erhållit särskildaallmänhet SIDA
medel. befattningar marknadsmässiga lönevillkor kunnaFör sådana bör

prioriteringar i SIDAs anställningspoli-övervägas. Detta kräver löne- och
tik möjligt lämplig fördet rekrytera och behålla personalgör attsom
infrastrukturbyråns arbetsuppgifter.

BITS förstärker i sin främst för handläggningdagsläget personal, av
u-krediterna. beträffar finansie-BITS arbetssätt kräver god kompetens vad
ring projekthantering erfarenhet utvecklingssamarbete.och Kän-samt av

multilaterala utvecklingsbankernas funktionssätt blirnedom de alltom
viktigare. tillsammansFörmågan med mottagarlandet bedöma denatt

konkurrenskraft tillmätas isvenska resursbasens måste betydelse destor
fall internationell anbudsupphandling inte tillämpas.där

till forskning huvudsakligen varit inriktatSARECs stöd har nämntssom
infrastruktur. fältpå andra områden viss expansion på detta kan välär En

utifrån forskningsbehovmotiveras de påvisats. SAREC borde hastora som
förutsättningargoda spela framträdande roll i internationellatt en en
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kraftsamling ifråga infrastrukturforskning siktoch kan på behövaom
förstärka sin kapacitet i syfte.detta

SwedeCorp infrastrukturenFör har tjänster hittillsoch dess spelat en
mindre Allteftersomroll. avregleringen energi-, och kommu-transport-av
nikationstjänster fortskrider i liksomoch östländer, bolagisering ochu-
privatisering, blir SwedeCorps speciella kompetens gällerdetnär start av
enskilda företag drift,deras bemanning finansieringoch alltmersamt

inom biståndetrelevant till infrastruktur. Särskilt underhållsservicen utpe-
kas speciellt lämpat för enskilda företag, inom telesektorn. IFCtsom ex

inrättathar särskild avdelning för infrastrukturprojekt för kunnaatten
Äventillgodosebättre sina intressen.kunders ingadär dramatiska föränd-

ringar ägarförhållanden sker kan brist på kompetens i företagsledningav
kritisk faktor SwedeCorp kan avhjälpa. förutsättasDet kan attvara en som

SwedeCorp följer utvecklingen i länderde varmed samarbetarnoga man
tilloch framställer förslagstatsmakterna de och resurskrav måsom vara

motiverade, inklusive förstärkningeventuell med specialiseradpersonal på
tjänsteföretag tillverkande industri.änsnarare

5.7 Det consensus-beslutetnya

förInom den k consensus-överenskommelsen, träffats inomramen s som
3beträffandeOECD subventionerade exportkrediter, har förbun-parterna

dit sig följa vissa regler omfattaräven k mjuka krediter, dvsatt som s
exportkrediter innehåller visst gåvoelement vilket ärett avsett attsom
komma mottagarlandet till u-krediter,godo. BITS vilka till 80%ca an-
vänds för infrastrukturella följaktligensektorer, berörs dessa regler.av

I december 1991 enades skärpa reglerna i överens-parterna attom
kommelsen, vilken hade kommit kritiseras för inte i tillräcklig gradatt att
motverka snedvridande effekter internationellapå den handels- och kon-
kurrensstrukturen. Sådana krediter skall sålunda inte foranvändas länder
ocheller projekt borde kunna finansieras marknadsvillkor. Häri-påsom

vill undvika mjuka krediter används kommersiellanärattgenom man
krediter finns tillgängliga. Detta minskar de bundna u-krediternas sned-
vridande effekter. Parterna därförhar tydligare gränsdrag-enats attom
ningar nödvändigt. Denär överenskommelsen lägger tyngdpunkten pånya
begreppet commercial viability. Huvudtanken projekt i offentligär att
sektor såväl privat kan commercially viable, dvssom som anses vara

enligtlönsamma företagsekonomiska kriterier, till sigborde kunna dra
riskvilligt kapital på marknadsmässiga villkor och därför inte i behovvara

finansiering mjukamed krediter. Enligt tidigare mjukaregler skallav
krediter innehålla minst 50 gåvoelement, beräknat % diskonterings-på 10

iAustralien, Finland, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Norge, Sverige,Schweiz, USA,
Osterrike medlemmarna i Europeiska Gemenskapen.samt

5 13-0034
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förminst 35MUL-länder, ochför minst utvecklade ländernaderänta,
övriga utvecklingsländer.

inte verkanfebruari 1992, får påi kraft ivilka träddereglerna,De nya
möjligtdärför fortfarandekrediter.mjuka Det ärsamtliga atttyper geav

u-krediter om
miljoner.understiger SDR 2Kreditbeloppet-

°0.överstiger 80i finansieringspaketetGávoelementet-
kreditensochtill minst utvecklade ländernaräknas deMottagarlandet-

°0.överstiger 50gåvoelement
MUL-länder överde reglerna beröraFöljaktligen kommer attnya

enligt följande sesammanfattasviktigaste aspekterna kanDegränsen.
tabell 5.1även

BNPcapita 1990vilkas årtill länder över-U-krediter får inte lämnas-
berättigade till VärldsbankensinteländerUSD 2.645 dvs ärsteg som

-20 lån.17 års
BNPMUL-länder medklassificerasinteFör länder enmensomsom-

förfåru-krediter inte lämnasgällercapita under den övre gränsen att
alltsåviable. Härmedcommerciallyprojekt bedöms avsessomsom

förväntasprissättningmarknadsmässig kanprojekt med genererasom
kapitalkostnader. Förför drifts- ochtillräckliga inkomster täcka attatt

kunnaviable skall det dessutomcommerciallyprojektet skall vara
finansieras mark-projektet påsannolikt kanfastställas det är attatt

nadsmässiga villkor.
u-kreditfrnansiering för projekterbjudaönskarOm någon part som-

samtidigtkreditens gåvoelementmiljoneröverstiger därSDR 50 men
alltidmellan ägaunderstiger °0 skall konsultationer80 parterna rum.

konsultation mellannotiñeringför ochRutiner regleroch parterna-
förstärks.

från reglerna,möjligheter till undantag definns t parternaDet omnya ex
förprojektet lämpatfastslå ärkonsultation kanefter attgemensamt u-

överenskommelsen.striderformelltkreditñnansiering detäven motom
Även kani godkännande,sådantkonsultationer inte skulle ettutmynnaom

detkreditñnansiering ändå deterbjuda göraönskardet land omsom
övergripandeanförgeneralsekreteraretill OECDssamtidigt brevmed ett

för krediten.motivnationella skälhandelsrelateradeicke som
riktning önskar gå,visar i vilkentydligtreglernadeTrots att mannya

viabilitycommercialkring tolkningen begreppetviss osäkerhetråder av
industripro-för Klartreglerna. ärsjälva grundvalen deutgör attnyasom

därför inteföretagsekonomiskt ochlönsammajekt regel betraktas somsom
projekt,infrastrukturella kankrediter.för mjuka Vad gällerkan godkännas

företags-huruvida projekt skallavgörasvåraredet ettatt anses varavara
infra-utvecklingsländernasminstej. harekonomiskt eller Intelönsamt

offentliga monopoldrivitsuppbyggts ochtill övervägande delstruktur som
i mark-lönsamhetskalkylertariffer, inte tillämpatdärreglerademed man

tillfredsställandeförmetodernadsmässig mening. Vidare saknas ännu att
infrastruktu-samhällsekonomiska vinsternaberäkna dekartlägga och av
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krediterrörande mjukaTabell 5.1. Consensus-överenskommelsen

överstigandeUSDLändermedBNPcapita
2465l

ProjektunderstigandeSDR2 tlllåtet--Ej 3
miljoner
-Tlllåtet-

Projekt klassas klassasProjektsom som som överstigandeProjekt
CommerciallyViablc somNon-CommerciallyViable därSDR50miljonertillåtet- -Tlllåtet--Ej gåvoelementkreditens

understiger80%
-Konsultation

gåvoelement2minst35% obligatoriskt-gåvoelementProjektdärkreditens
80%överstiger

-Tillåtet-

MUL-länderutveckladeländernaProjekti deminst
-Tlllåtet-

gåvn50% lement2minst

Övre lånårsför Världsbankens172019901 gräns
2 Enligttidigare nskommelseröverenskommelser

gåvoclement 80%Såvida miljellerhar3 de understigerSDR2 ett om

motiveratrella investeringar. sålunda hänsyn tillDet kan att tavara
enskilda projektetsinte endast till lönsamhet.sektorn helhet och detsom

granskingsig inte möjligt projektDet attter utan etten noggrann av
fastställa commercially viable.huruvida Ett antal projektdet harär

för konsultationer Avsiktenblivit Föremål i OECD.redan är upprättaatt

OECDlör konsultationer iTabell Projekt tagits5.2. uppsom

Mottagarland konsultationerKredltgivare Projekt Beslutefter

Filippinerna företagsekonomisktlönsam-ElektrifieringSpanien
u-kreditgodkänd

Argentina beträffandeföretagsekonomisklönsamhetIngaslutsatserItalien Generatorer

Kina u-kreditFöretagsekonomisktlönsam,Finland Tclcuansmission men
särskildanationellaskälefteranförandelämnad av

Indien beträffandeföretagsonomisklönsamhetVännekraf IngaslutsatserJapan t

Malaysia företagsekonomisktlönsam-Australien Elektrifiering
godkändu-kredit

Kina lönsamföretagsekonomisktFrankrike Teletransmission+
u-kreditgodkändväxelsstationer

Kina prel beslutFöretagsUllUllllkrlönsamVäxelstationerFrankrike

Kina företagsekonomisktlönsam-Frankrike Gaskraftverk
u-kreditgodkänd
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förprejudikatssamling, tiden skall tjäna basmed kunna somsomen
inteframgår tjänar bedöm-bedömning projekt. Som tabell 5.2avav nya

för kategorisera denningen projekt utgångspunktenstaka attett somav
tiocommercially viable ej. deprojektet tillhör ellerdelsektor Avsom

i konsultationer enligtprojekt 1992 behandlatsslutet oktobersom per av
infrastruktursektorer, bestämt telekom-reglerna rörde åtta närmarede nya

energi 5.2.munikationer och se tabell
förtill överenskommelsen harParterna även enats ett system upp-om

lines. detsamfällda överenskommelser, common Detta görrättandet av
fattaFöreslå övriga skallmöjligt för land medlemmar ettattett att man

utvecklingsland.viss i visst Engenerellt beslut kring sektort ettex en
finansiering inte fårinnebära mjukline beslutcommon kan då attett

i fråga.varjetill Dock medlemsland veto-rätt dennautgå denna sektor. har

kreditgivningenför svenska5.8 Konsekvenser den

fullkonsultationer i inte bringaOECD har lyckatsSommarens och höstens
visat dettillämpas. Snarare har de påklarhet i hur de reglerna skallnya

fått fram tillräckligt underlaginnanomfattande återstårarbete som man
rekommendationer.ochför formulera uttömmande stadgandenkunnaatt

definitionenmärksspecifika frågor måste belysas närmareBland avsom
i icke-marknadspris skall skeprojekt, bestämninghur av

projektbe-marknadsekonomier vilka krav måste ställas påsamt ensom
konsultationsprocessenEnighet ha uppnåttsdömning. tycks dock attom

få sin tid.måste ta
oberoende kon-finska u-kreditsystemet utvärderatsNyligen har det av
mjuka krediteri till konstaterar desulter, FINNIDA attrapportsom en

kommersiella finansieringen till Asien ochFinland lämnat denersattsom
Afrika tillkommitbiståndsmedel skulletagit i anspråkdärmed som annars

förkreditgivningen, säkraförbättringar föreslås i bldel. En rad attatta
olika föreligger ochmellan leverantörertillfredsställande konkurrens att

tjänster blir rimlig.för Enprissättningen levererade och samman-varor -
bil Argumentationfinska 5.2.fattning återgesden motrapporten somav

framförts iexportkrediter till utvecklingsländer harstatligt stödda en
Reynauld förkanadensiske ekonomiprofessorn Andréstudie denav

refereras i bilaga 5.3.OECDs Development Center. Denna
Sverige för sinföretag verksamma iväsentlig betydelseDet är attav

kreditvillkoranläggningar kan räkna medfrån svenskaexport somsamma
för de lånta-från Omvänt underlättar deterbjuds andra länder.export

fi-vid exportaffärer deutvärdera anbudgande länderna storaatt om
likvärdiga möjligt. Oavsett hur bedömernansiella offerterna såär mansom

därförför finns det skälekonomiska för- nackdelarna vårt landde attresp
följaSverige lojalt kommer c0nsensus-överens-räkna med attatt
sig olika tolknings-utveckladen kommerkommelsen så att genomsom nu
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beslut. BITS-krediter till bl energi- och teleprojekt därmed kommakana
försvåras inte omöjliggöras. fortsättaborde därförDe kunnaatt men vara
viktigt instrument inom utvecklingssamarbetet. emellertidDe ärett genom

konstruktion i huvudsak för kreditvärdiga länder.lämpade In-systemets
frastrukturbistånd mjukapå kreditvillkor berättigat tillkan även vara
mindre kreditvärdiga länder. Anslagsñnansierade biståndskrediter iskulle

situationersådana kunna till u-krediternakomplement och detettvara
gåvobiståndet.rena

för instrumentEtt stöd tanken kan särskilt BITS-behövas,att nya om
kreditgivningen skulle reduceras, SIDAs förslag till utredningenutgör att

icke-landdestinerat infrastrukturanslag inrättas förskulle SIDAett att ge
möjlighet sig investeringsprojekt i programländerna äratt ta an som av
engångskaraktär inomoch sådan storlek de inte kanattav en rymmas

inte tillfälliglandramen, denna höjning övriga sektorpro-ellerom ges en
kraftigt reduceras. Energi- väginvesteringaroch exempel påärgram om-

råden där belopp tid, ibland förkrävs under begränsadstora atten
åstadkomma regionalt projekt, ibland för komplettera sådantett att ett

Återuppbyggnadnationella investeringar. krigshärjademed länder ärav
fordrar finansiell kraftansträngning.område Anslagetett annat som en

företrädesvis utnyttjas fattigasteskulle i de allra länderna inte ärsom
kreditvärdiga BITSEKN-bedömning inte fåmed och alltså skulle kunna
kommersiella mjuka krediter. Biståndet reservdelsför-eller bör täckaäven
sörjning, leverantörsutbildning service viss tid efteroch under det att
driftstadiet inletts. långsiktiga institutionsbyggandetDet kan klaras med
hjälp förutsättslandramsmedel, det alls behövs. Det insatsernaattav om

särskilt finnsskall gälla områden där svenskt kunnande däremot inte-
formellt bindas till tjänster, eftersomsvenska och detta harvaror en

inverkan priset. finansieringpå Eventuellt skulle svensk övervä-ogynnsam
först då svensk leverantör anbudstävlan befunnits interna-gas en genom

tionellt konkurrenskraftig. Anslaget skulle byggas gradvis till storlekupp en
miljoner försesnågra hundra kronor och med åtagandeutrymme påettav

fem gånger anslagsvolymen. SIDA fattigaste ländernade börattanser
förerhålla gåvomedel inte ytterligare skuldbördor. Utred-att tyngas av

ningen inte tagithar ställning till SIDAs förslag dessatt egetmen anser
förslag avtalsfásta landramar flexibiliteten ibör öka medelsutnyt-attom
tjandet och därmed kunna inrymma projekt.också infrastrukturellastora
Finansiering sådana projekt skulle också medunderlättas ett systemav om
anslagsñnansierade, synnerligen mjuka krediter till stånd.kommer

5.9 Samverkan multilaterala biståndsgivaremed

Sveriges starka till multilaterala biståndssystemet inneburitstöd det har att
olika sigsamverkan med dess naturliga för myndigheterdetettorgan som

haft för det bilaterala biståndet. SIDA fann anledning redanansvaret att
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första inleda olikasina på 1960-talet samarbete med FNsunder år organ.
kvalitetssynpunktkreditbiståndet bedömdes det önskvärtFör attsom ur

till förfogande i formfinansiella ställdeshuvuddelen de resurserna avav
Krediterna främst tillsamfinansiering VärldsbankenIDA. användesmed
kraftverk, Vattenförsörj-olika infrastrukturella investeringar såsom vägar,

frånning samfinansieringar personalsamband med dessa deltogIm.m.
förhandlingari projektförberedelser,SIDA liksom svenska konsulter samt

utvärdering effekter. Härigenomuppföljning projekten derasoch avav
i flertalet fallutbilda nyrekryterade tjänstemän,kunde SIDA snabbt som

ingenjörer,ofta kvalificeradhade yrkesverksamhet ekonomer,dock somen
sig i biståndets tjänst,jurister bankanställda bakom de trädde ocheller när

värdefulla bidrag tilldärför lämna det arbetet.kunde gemensammasom
genomfördes samfinansiering1973 med VärldsbankenMellan år 1968 och

tillfällen, samtliga joint financing. takt medvid gånger under sk I15 att
erfarenhet fick administrativaSIDA ökad och blevstörre resurservann

mindre angelägen. Under 1980-talet skeddedenna samverkan sam-
utvecklingsbankerna i fallfinansiering och bara enstaka ochmellan SIDA

parallellfinansieringoftast beträffande konsulttjänster. vissdå En av pro-
förekom särskilt i Afrika. har SIDAjekt dock, Södra Under de årensenaste

ambitionersamfinansieringåterupptagit med bankerna med lägremen nu
personalbeträffande konsulter eller än påpersonell medverkan av egen

l960-talet.
till samfinansieringutnyttjat möjlighetendet dock BITSFrämst är som

för framhålleranslagsframställningen 199394med utvecklingsbankerna. I
fortsatttekniska utvecklatBITS beträffande det samarbetet att sam-man

Interamerikanska utvecklingsbankenVärldsbanken och IDB,arbetet med
tillskj konsultfonder.förekomsten särskilda, BITS Dessautna,avgenom av

värdefulla för tillgång tillvisat sig bankernahar alltmer attgenom ge
långivningen.gåvovillkor i anslutning tillsvenskt expertkunnande på

tillbaka till konsultfondenVärldsbanken går 1986 och harSamarbetet med
försärskild energifacilitet Filippinerna.med Medkompletterats ennu
funnitskonsultfond 1989Afrikanska utvecklingsbanken har sedan ochen

utvecklingsbanken frånInteramerikanska sådan slutetmed den aven
värdefullt få möjligheterdessa1991. För svenska resursbasen är detden att

internationella i åtskilligaprestige kontaktertill uppdrag och samtsom ger
arbetefall utbildning till bankerna ställer sådantde krav påen upp som -

till i för huvudmän. För BITSvilket uppdrag andrakan komma ävennytta
så lärdomkan samarbetet knappast mycketknappa personalresurser ge om

dimensionerinfrastrukturbiståndets tekniska så mycket meramen om
finansiella förknippadeproblem medbankernas arbetssätt och de ärsom

Även utsträckningu-krediterna i betydande läm-investeringar. harstora
regionala utvecklings-samfinansieringar och dei med Världsbankennats

u-krediter till sammanlagt belopp199192 hade 10bankerna. T ett avo m
samfinansiering Världsbanken, ochmiljarder i med2 kr lämnats ettca

förekommer också medprojekt diskussion. kontakterantal under Tätavar
specifika villkoren förAfrikanska utvecklingsbanken och IDB, deäven om
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svenska u-krediter kredit-vad gäller bindningsvillkor hinder ioch lägger
för den samverkan finnavägen BITS skulle önskvärd. Men det ärsom

uppenbart ökad användning bankernas kompetens kan lösa mångaatt av
de problem BITS brottas sin speciella uppgiftmed grund i detpåav som av

biståndetsvenska och sin blygsamma administrativa apparat.
Sedan 1960-talet har de nordiska biståndsmyndigheterna samarbetat

kring vissa projekt for vilka dem tagit administrativadet ansvareten av
samtliga kunnat delta tekniskamed och personella SIDA harmen resurser.

också sökt utnyttja nordiska vidden resursbasen konsultupphandlingt ex
kunnat konstatera reciprocitet från sidade övriga ländernas varitattmen

ringa eller obefintlig. intressant nydaningsarbete utförsEtt tilldennu av
Nordiska Investeringsbanken NIB anknutna Nordic Development Fund
NDF, för upphandling och tjänster finansierade mjukamedsom av varor
nordiska biståndskrediter tillämpar Nordic Competitive Bidding
NCB, tidigare varit Förbehålletnågot den kommersiellt arbetandesom
NIB.

Både NIB och NDF har in ibegränsade personalresurser och går gärna
samfmansieringar med de multilaterala utvecklingsbankerna för ochstörre

komplicerade projekt. sig inte anledningNIB ha eller möjlighetmera anser
till uppföljning de projekt till vilka lån och NDF saknarav man ger

för uppgift.personal denna lånar till nyinvesteringarMedan NIB gärna ut
preferens förhar NDF underhåll, Dettamanagement etc.en anses vara ur

utvecklingssynpunkt lönsamma satsningar, nordiska förden resursbasen
rehabilitering och underhåll bra och projektenbedöms enklareär attsom
handskas nyinvesteringar. nordiska dimensionenmed än Den kanstora

föralltså inte stödnärvarande begränsat åt de svenska bistånds-änge mer
myndigheternas kapacitet huvudsakligen det fråga attsynes vara om-
kunna vidga vid upphandlingresursbasen och tjänster till attav varor
inkludera övriga nordiskade länderna.

kapitel sammanfattas erfarenheterna ochI 9 rekommendationer förges
fortsatta infrastrukturområdet.det utvecklingssamarbetet inom
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Kapitel 6

Biståndets faltorganisation

6.1 Utgångspunkter

Kommittédirektiven fastlägger antal utgångspunkter för utrednings-ett
uppdraget förär relevans utformningen biståndets framtidasom av av
fáltorganisation. En utgångspunkt förutsättningarär förmåste säkrasatt

långsiktigt effektivt biståndoch där tyngdpunkten fortsatt liggerett på de
fattigaste Tolkningenländerna. detta biståndspolitiken fortsattär attav

viktig utrikespolitiskautgöra del de relationerna med våraanses en av
samarbetsländer och ambitionsnivån i biståndssamarbetet kvarståratt
oförändrad. Organisatoriskt medför detta behov Sverige välärattav

fältet. Biståndsambassaderpå förkrävs både bistånds-denrepresenterat
politiska samordningen biståndetsoch genomförande.

En utgångspunkt kravetär på samordnat svenskt agerande.ettannan
Djupet i Sveriges relationer med samarbetsländerna har ökat. Policydi-
mensionen i dialogen fått förstärkthar betydelse viktdenen genom som
regeringen tillmäter marknadsekonomi, demokrati och mänskliga rättighe-

Även bredden biståndspolitiskapå de relationerna vidgas.ter. Samarbete i
formerandra och instrumentmed andra skall främjas och myndig-andra

heter SIDAän viktigarespela allt enlighetroll i biståndsbud-medavses en
för 199293. Detta ställer ökade krav samordningpå så helheten,geten att

d Sveriges samlade relationer, policykonsistentpå ochrepresenteras ettv s
enhetligt sätt.

Kommittédirektiven pekar särskilt på angelägenheten åstad-attav
komma effektiv integration mellan utlandsmyndigheternas all-en mer

avdelningar biståndskontoren.männa och huvudsyftenTvå torde kunna
urskiljas

ökad enhetlighet i den svenska representationens agerande såväl gent--
värdlandet hemmamyndigheterna;emot som

rationellt utnyttjande knappa personalresurser undvi-mer av genom-
kande dubbelarbete.av
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fältorganisationBiståndets nuvarande6.2

riksdags-i 1973i fält sina årsorganisation biståndet har rötterDagens av
i beskickningarna UUbiståndskontorenförstärkt integrationbeslut om av

tillsyftaderiksdagensid riktlinjer19733, 53, 63. De attantogssom av
beskickningar. Desektioner berördatillbiståndskontoren skulle göras av

biståndsambassaderför integreraderiktlinjernariksdagen fastställdaav
Även biståndskontoren meddelvis implementeras.dock barakom att om

separationfacto fortsattlokalmässigt deså gällertiden kom integrerasatt
administration.ledning, verksamhet ochav

indirekt medtjänstemän, direkt eller210 utsändadagsläget arbetarI
och85 UD 4121 utsända SIDA,biståndsfrågor fältet. dessapå Av är avav
liggerför årsutsändbiståndsmyndigheter. Schablonkostnadenövriga enav

fáltrepresen-Biståndets nuvarandemiljongenomsnitt drygt l kronor.i på
Littera C,biståndsbudgetenUD-tjänsterna inte belastartation, där alla

°0vilket knapptmiljoner l200 kronor,därmed drygtkostar motsvarar av
biståndsbudgeten.

ii och 24186 programländer210 årsutsända arbetarde sammanlagtAv
icke-biståndsfrågor iHandläggningenicke-programländer. av

främstUD-tjänstemän ochhuvudsakligenutförsprogramländer avserav
biståndet. Imultilateralabistándsorgan SIDA och detänandra program-

biståndsfrågor BITS ochUD-tjänstemän åthandläggauppskattasländer
omfattning 10 årsutsända. ResteniSwedeCorp motsvarar avsersomen

främst u-avdelningens.handläggning UDs ansvarsområde,avseende

programländerFältorganisationen i6.2.1

biståndskontormed allmän avdelning ochBiståndsambassad

varierar, huvudmo-Sveriges 19i programländerFältorganisationen men
13biståndskontor. Isåväl avdelningmed allmänambassaddellen är som

ledsAmbassadentillämpas idag huvudmodellen.programländema avav
Namibiabiståndskontorschef. Ibiståndskontoretambassadör och av enen

sammanförts till dockfunktionernade båda utan atthar person,en
varierar storle-framgår tabellförändrats. 1organisationen i övrigt Som av

tillNamibiai ochfrån 8 Botswanabiståndsambassaderna avsevärtpåken
biståndskontoret större äni NormaltTanzania 19 Kenya. äri och18 sett

Delhii Newnaturligen ambassadenavdelningen. Undantaget ärallmänna
allmänna9 arbetar på dentill 16,antalet utsända uppgårdär varav

63,avdelningen, sammanlagtavdelningen. Tjänstemännen allmännapå
biståndskon-tjänstgör påanställdamedan de 120rekryteras UD somcaav

SIDA.rekryterastoren av
organisationsstruktur ka-biståndsambassadernasSchablonsmässigt kan

raktäriseras nedanstående diagramav
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Figur 6.1 Biståndsambassad bistândskontormedallmän avdelningoch

Allmän avdelning Bistándskontor

Ambassadör
l
L Bistándskontorschef- .

Ad, Ad
Ar, Ek, Ek

Ex

Anm Ad Administration P Politik
Ar Arkiv Ek Ekonomi
K Konsulära frågor BiståndutvecklingB
S Säkerhet Ex Exporthandel-

Tabell 6.1 Fältrepresentationeni programländerantal utsända
Land Allmän avdelning Bistándskontor Totalt

Angola -
Bangladesh
Botswana
Etiopien
Indien
Kenya
Moçambique
Namibia
Nicaragua
Tanzania
Vietnam
Zambia
Zimbabwe
Sri Lanka
Guinea-Bissau
Laos
Lesotho
Totalt O- u - Ä
Under avveckling
Källa FörflyttningsönskemålUD 1992-10-07 vidSIDA Personal SIDAs- -biståndskontor 1992-05-25

Biståndsambassaderna karaktäriseras dubbelkommando. Två cheferav
leder två parallella organisationer lyder ochunder rapporterar separatsom
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bådaSamordningen mellan derespektive SIDA.UDtill skilda huvudmän,
begränsad.delarna är

Vissadubbelarbete.till betydandeadministrativa lederSkilda system
fältetpåpolitiken och verksamhetenledningen samladei denoklarheter av

för andraärenden inomHanteringeninbyggda iär systemet. ramenav
styvmoder-tenderarbiståndsmyndigheters ansvarsområden att en mera

skiftande.hemvist oklar ochfáltorganisatoriskabehandling ärlig då deras
iorganisation framkommer alltbild brister i nuvarandeDenna av
Utri-Effektivitetsstudier inomiväsentligt Statskontoretsockså rapport

i Salaambiståndsambassaden Darkesförvaltningen 199171 därDs es
från bistånds-berördaremissvaren dennapåstuderades Inärmare. rapport

ytterligare.understryks dettaambassader
inom ambassaden,horisontellt, di chefsrollerna såvälOklarheten sv

ömsesidigtdebelysesvertikalt, huvudmännen,d gentemot genomssom v
bistånds-ifråga utnämnermotstridiga förordningar gäller om vem somsom

imanifesterasunderställd. Motsägelsernakontorschefen denneoch ärvem
för ambassaderstandardarbetsordning rekommenderasgällandeden som

biståndskontor.med
instruktion förändring i förordningen medFörordningiI 4 ompara

Tjänst biståndskon-biståndskontorschef 198671 heter detSFS att som
fortsatt gällerförordningregeringen.torschef tillsätts Denna somav

för interna-instruktion för Styrelseni Förordning medllmotsägs paraav
Tjänsteriställetutveckling SFS 1988531 där det sägstionell att som

i frågainte baradocktillsätts SIDA. Det ärchef vid biståndskontoren av
rättsligaLika denoklar ärråder oklarhet.arbetsgivaransvaret detsomom

biståndskontorschefen. Förord-chef förifråga ärstatusen om vem som
i sin1980806 slårbiståndskontorschef SFSinstruktion förningen med

svensk utlands-biståndskontorschef vidfastförsta paragraf Enatt en
Samtidigt heterutlandsmyndigheten.chefen förmyndighet underställdär

internationellförinstruktion för StyrelsenFörordningi i meddet 7para
avdelningarfinns medmyndighetenInomutveckling SFS 1988531 att

ingår.utlandsmyndigheternavidbiståndskontorenregionansvar och där
avdelningschef.Varje avdelning leds av en

skrivningarna iimanifesterasföreliggande rättsliga oklarheternaDe
bilbiståndskontorutlandsmyndighet medförför arbetsordningmallen en

Skullebeslutsordningsavsnittet heteridär dettill UDs AdmH att5
hurbiståndskontoretchefen förchefen för myndigheten och oense omvara

i detta. Imyndigheten nästachefen förbeslutarärende skall avgöras,ett
chefen förOmmyndighetschefen sin beslutanderätt.mening fråntas dock

bör det hän-inte brådskandeoch ärendet ärbiståndskontoret så önskar
sammanhangetidockfor avgörande. Det börskjutas till och SIDAUD

rättsligintemall har någondenna status.noteras att
sakligtinte barachefsrollerna således betydandeiOklarheterna är utan

rättsligt.även
eko-administrativatvåonödiga dubbelarbeteDet systemseparatasom

lyfts särskiltmedför,inom biståndsambassadernanomi, ADBpersonal,
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bekräftas biståndsambassadernasfram i Statskontorets Dettarapport. av
tid kommitremissvar. På har problemet att accentueras genomsenare

för frånpersonalpolitiska frågor bk-personalSIDAs Övertagande allaav
nyligenmyndighetsspecifikaDärtill har SIDA kostnadsskäl över-UD. av

postbefordran från biståndskontorentill till och DHLgått skötaatt genom
onödigt medföristället för kurirservice. dubbelarbete deUDs Utöver

behandlingenskilda skillnader i personalen på allmännaocksåsystemen av
respektive biståndskontoret. bidrar till utvecklaavdelningen Detta att

inte befrämjarnegativa vi dom-känslor, skapandetoch av ensom
inom biståndsambassaden.samarbetsmiljögemenskaps- och

iFördjupad studie gjorts biståndsambassaden Maputohar avseendeEn
för vilka rationaliseringsvinster skulle kunna åstadkommasutrönaatt som

potentiellainföra administrationssystem. Denatt ett gemensamtgenom
till 1,3rationaliseringsvinsten därvid motsvarande årsut-uppskattades

administrativaStudien utgick från förslag SIDAssända. Statskontorets att
besparingentillämpas för vilket innebärskulle hela ambassaden, attsystem

rationaliserings-avdelningen. Liknandefrämst skulle den allmännaavse
vid övriga biståndsam-vinster möjliga åstadkomma detorde ävenattvara

bassaderna.
Även utvecklingen iifråga landet ochanalys den allmännaom av

förekommer dubbelarbete.rapportering till de olika huvudmännen det I
policyinriktat utrikespolitiska käns-biståndssamarbete där denalltmerett

konsistent enhetligligheten tilltar också vikten analys ochökar av rappor-
besparingssynpunkt finns därför anledningtering. Såväl sakligt detsom ur

effektivare integrera övergripandemöjligheterna till detpröva attatt
rapporteringsarbetet vid biståndsambassaderna. Detta beröranalys- och

ekonomiska frå-främst för politiska ochsamarbetet mellan handläggaren
avdelningen biståndsekonomen.på allmänna ochgor

integrationföregående horisontellunderstryker graden ärDet att av
effektivare inte-rationaliseringsvinster finns hämta vidKlara att ensvag.

gration avdelning biståndskontor.mellan allmän och
biståndskontor avdelninggrundläggande skillnad mellan och allmänEn

hemmamyndighetens linjeorga-till vilken integrerade igrad deär den är
regionavdelningnisation. Biståndskontoret integrerad delutgör en av en

decentraliseradinom organisation och delSIDA. SIDAs är storen av
överförts vertikalahandläggningsansvaret till biståndskontoret.har Denna

effektivtintegration innebär fördelar landkom-och drar dennyttastora av
vertikala integration inteföreligger fältet.på Motsvarande ärpetens som

ifråga avdelningens relation tillalls lika den allmänna UD.uttalad om
organisationsreform viktigt SIDAs möj-vid varje säkerställaDet är att

fältetligheter tillgång till relevant handläggarkompetens på såha attatt
framtida fältrepresentationSIDA sitt myndighetsansvar.kan verkställa En

för i viss förvidare SIDA-modellen UD och månbör bygga på ävensnarare
i organisations-biståndsmyndigheter. upprätthålla balansövriga För att

förstärkas.vid horisontell integrationstrukturen ökad torde detta behoven
i UD-linjenvertikal integration biståndsambassadernaEn starkare av
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specialisering,kräva såväl ökad avdelningsfördelat primär-torde med
inom delegering direkt handläggningsansvarlandsansvar UD, ökadsom av

från u-avdelningen till biståndsambassaderna.

Fältrepresentation programländeri övriga

övriga 6 Sverige fältnärvaro i Guinea-Bissau,Av programländer har
Sri iLaos, Lesotho Lanka. Endast Kap Verde och Uganda saknassamt

fältrepresentation. fallet Sri fältrepresentationen organise-l med Lanka är
beskickning ambassadkansli biståndskontor.rad bestående ochsom en av

Biståndskontorschefen daffaires a.i. chef för utlands-chargé och helaär
myndigheten Delhi. Ambassadkanslietunder New ombesör-sorterarsom
jer politisk bevakning traditionella UD-frågor,och bl konsulära ären-a

integration förden. Detta enchefsskap, liksomutgör begränsaden genom
övrigt i adminstra-Namibia. föreligger ingen verksamhets-Däremot eller
tiv integration i övrigt. för fram tillDenna modell gällde Lesothoäven

budgetårsskiftet.senaste
Ytterligare nedtrappning svenskapå vägen denett steg mot en av

fältrepresentationens Guinea-organisation inärvaron representerar
Bissau, fall fältrepresentationenLaos och Lesotho. I dessa består ettav
biståndskontor beskickningsfunktioner. Biståndskontorschefen fun-med

Ävendaffaires facto sigchargé a.i. såledesdet de rör ettgerar som omom
biståndskontor föreligger beskickningsstatus. faktum har påtalatsså Detta

framhålliträttschef därvid vikten arbetsgivaransvarUDs UDsav som av
vid utnämningen biståndskontorschef ställning chargé daffai-medav som

förarbetsgivare nödvändigUD måste kompetensgarantera att attres. som
handlägga föreligger. ingen oklarhetrena UD-ärenden Det råder heller

regeringen biståndskontorschef.det skalläratt utseom som

Fältrepresentation icke-programländer6.2.2 i

Biståndet till icke-programländer överstiger idagväxande antal landra-ett
för mindre tillkomsten snabbade programländerna. Med och denmen

Östeuropaökningen biståndet till Central- fältnär-och har behovetav av
kommit överstiga avräkningsschablonen. växande handlägg-Detattvaro

ningsbehovet fältet kommit inrättandet särskildapå har medmötasatt av
tjänster i Baltikum, Bolivia, Chile, SydafrikaPolen, Guatemala, och Jeru-

Tjänsterna finansieras direkt olika biståndsanslagen. Såvälsalem. över de
övriga biståndsorgan haft specialinrättadeSIDA har behov sådanasom av

tjänster för fältet. finnshandläggning biståndsärenden anledningpå Detav
förvänta sig behovet kommer växa.attatt

Även i icke-programländer biståndsfrågorna tidandra kräver avsevärd
handläggningen inte särskilt tjänst.sköts inrättadäven genomom en

Arbetsbelastningen vid ambassaden i Peking uppskattas till årsut-kan en
i Islamabad, Kualasänd medan den bl Alger, Bangkok, Havanna,a

Manila Tunis ligger ambassadtjänst.Lumpur, och på avsevärd delen av en
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handläggningendockbiståndsmottagarländer kräveråterigenI andra av
ambassadtjänst. bistånds-Detmindre delbiståndsfrågor endast enen av

tjänster BITS,kommit utnyttja ambassadernas ärfrämst attsomorgan
tilltagit.nyttjandegradefter bildande så har dettaSwedeCorps organsmen

Även i icke-programländer.ambassadersig antalSIDA använder ettav
multilaterala bi-fáltrepresentation för bevakakrävsavsevärdEn att

ParisGeneve, ochdelegationer i York,Sveriges olika Newståndsfrágor vid
eventuelltWien Nairobi. Etti ochambassaderna Rom,Bryssel samt

utvecklings-i bevakadelta ochöka behovetinträde i EG kommer attatt av
framför i Bryssel.EG alltsamarbetet genom

imultilateralt,bilateralt såvälutvecklingssamarbete,Ett breddat som
fáltrepresentationkrav påinstrument ställerolika former och med nya

förväntas skifta såvälBehoven kanutanför programlandskretsen.även
fordärförtidsmässigt. Flexibilitet kommer krävasgeografiskt attattsom

fältnärvaro.varierande behovtillmötesgåkunna av

biståndetsutredningarTidigare6.3 om
fältrepresentation

bilda-u-avdelningen1969 ochinrättade bistándskontorenSIDAAlltsedan
biståndskontoretsamordning mellanbehovetinom 1970 hardes UD av

i antalbehandlatsavdelningen inom ambassadensoch allmänna ettram
utredningar.

biståndskon-utrikesministernförutskickade översyn19721I en avprop
bistândskonto-integrationsyftande till förstärkttorsorganisationen aven

for såväl UDmedbeskickningarna. arbetsgruppi En representanterren
iriksdagenförslag. föreladesför Dettabildades utarbetaSIDA attsom

integration i enlighetförstärktfattade beslutRiksdagen19731. omprop
heter detrekommendation. 19731regeringens Imed prop

biståndskontoreninnebär blriktlinjerna för verksamhetenDe attanya
blir därmed under-beskickningar. Personalensektionertill berördagörs av
kompetensområdechef. frågor inom SIDAsutlandsmyndighetens Iställd

utlandsmyndigheten. Genom dessainstruktionsrättSIDA gentemotges
enhetliga såvälrepresentationens karaktärriktlinjer markeras den svenska

Möjligheterna tillhemmamyndigheterna.värdlandet ettgentemot som
deförbättras oklarheter rörandepersonalen ochutnyttjanderationellt av

krafti iriktlinjerna träderelimineras. Deolika ansvarsområdena nya
början år 1973.av

integrationomfattandebetydligtsyftade tillRiksdagens beslut meraen
lyftesfallet. avgörande problemfaktiskt bli Ettkomvadän att somsom

UD-utredningen 1982 UDDsorganisationsutredningarfram i somsenare
Biståndsorganisationsutredningen 1984 19841Ds UD19821 och var

förinteadministrativa Lägetskildade moget attsyntessystemen. vara
administrativttillövergångenpröva system utangemensamtett resone-
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begränsade sig till peka på svårigheterna harmoniera tvåattmangen att
skilda system.

UD-utredningen pekade vidare på problemet med den bristande [reci-
seringen de två chefsfunktioner i realiteten finns biståndsambas-påav som
sader. Utredningen pekar här möjlighetenpå samla chefsansvaret påatt en
hand. Biståndsorganisationsutredningen genomförde tillenkät be-en
fintliga biståndsbeskickningar med chef. Erfarenheterna visade sigen
överlag goda med chefsskap.samlatettvara

olika utredningarnaDe lyfte också fram avsaknaden de utbildningsin-av
förordades i 1973 års riktlinjer. såväl Biståndspolitiskasatser I utred-som

ningen 1978, UD-utredningen 1982 och Biståndsorganisationsutred-som
ningen 1984 understryks vikten utbildning för höja biståndskompe-attav

vid integrerade biståndsambassader.tensen I 1978 års liksom 1984 års
utredning understryks vikten chefen för beskickningen har gedi-attav en

kunskap biståndspolitik biståndsarbete.och Här trycker 1984 årsgen om
utredning på angelägenheten bredda rekryteringsbasen till bistånds-attav

Med hänvisning till biståndets vikt i Sveriges relationer medorganen.
förordadeprogramländerna utredningen också biståndskontorschefen iatt

förekommande fall fungeraskulle beskickningschefens ställñreträ-som
dare.

Biståndsorganisationsutredningen instämde i UD-utredningens all-
männa slutsats vad behövdes precisering 1973 årsatt som var en av
riktlinjer och menade följande borde gällaatt

- Beskickningen chef,har beskickningschefen,en
Biståndsärenden delegeras naturligen beskickningschefen tillav-
chefen för biståndskontoret,
Chefen för biståndskontoret inför verkschef förSIDAs alltsvarar-

SIDA biståndsarbetehandlagt i anställningslandet,av
Biståndskontorschefen beskickningschefenoch skall hålla varandra-
informerade.

Dessa preciseringar ibör dess tillämpliga delar införas i den standardar-
betsordning fastställs UD.som av

Dagens tillmall standardarbetsordning följer i väsentligtallt ovanstå-
ende rekommendationer. Såsom tidigare konstaterats har detta snarast

rådande oklarheter i chefsrollerna. Preciseringarna harcementerat mera
syftat till söka klargöra rådande kvasiintegrerade organisationsstruktur.att
I UD-utredningen konstateras det naturligen aldrig i SIDAslegatatt
intresse driva integrationen vidare syftadevad 1973 års beslut till.att mot

Inte heller 1990 Biståndsorganisationsutredningårs såg något grundläg-
gande behov frångå organisationdagens fáltrepresentationen.attav av
Utredningens syfte dock främst organisation arbetsfor-över ochattvar se

i biståndet utanför programlandskretsen. fokusDärmed kommer attmera
inriktas på det fáltnärvaroväxande behovet för andra biståndsorgan änav
SIDA. Utredningen tillkom slutsatsen för biståndsorganallaatt en gemen-

fáltrepresentation föredra.är Detta skulle enligt utredningenattsam
tillförsäkra biståndet enhetlighet och samordning idag saknas.en som



SOU 19931 145

Vidare utredningen ipekade vikten sin rekryteringsprocesspå UDattav
säkerställde att

biståndskompetens garanterades,-
samtliga biståndsorgan utgjorde rekryteringsbas,och UD-
biståndet professionell identitet inom för integreradgavs ramen en-
utrikesförvaltning.

Effektivitetsstudier inom Utrikesförvaltningenl Statskontorets Ds
199171 istuderades ambassaden Dar Salaam Statskontoretnärmare.es

följandedrog Dar-studienslutsatser av
verksamheten huvudsakligen till utvecklingssamarbetet,relateradvar-
uppdelningen avdelning biståndskontor försvårar ratio-på allmän och-

arbetsfördelning,nell
organisationsuppdelning chefsrollerna,nuvarande leder till oklarheter i-

olika administrativa till ineffektivitetleder och dubbelarbete,systern-
olika chefer negativ inverkan samhörighets-huvudmän och har påen-

olikakänslan mellan de delarna ambassaden.av
studie i förslagStatskontorets Dar-ambassaden utmynnade attav om

biståndsambassaderna i vissa totalintegrerasprogramländer med ett-
administrativtgemensamt system,

SIDA får huvudansvaret för finansiering administrationoch av perso--
ekonominal, och ADB,

chef förrollerna ambassadör och biståndskontoret samordnas tillsom-
funktion,en

rationaliseringsvinsterna möjliggör minskning ambassadpersona-en av-
len.

föreslogStatskontoret i sin också att skulle dimen-UD överrapport se
sioneringen utrikesförvaltningens representation speciellt med utgångs-av

från nödvändigt förpunkt vad UD-speciñkt och det övergripandeärsom
utrikesintresset. utredning till uppgiftDenna har bl prövanärmareatta

fråga.denna
Remissvaren från biståndsambassaderna Statskontoretspå rapport var

tidigare eniga ifråga rationaliseringsvinsterkonstaterats desom om som
administration skulle innebära. De vinsterna finnsstörsta attgemensam

flesta fallen föror-hämta på det ekonomi-administrativa och i deområdet
idas det tillämpandet SIDAs EA-system. Oklarheternagemensamma av

lyfts fram.ledningen biståndsambassaderna också En majoritet avav
remissinstanserna enchefsskap lösningen detta problem. Ipåser som
flertalet fall chefen förkonstateras biståndsambassa-denatt gemensamma

i viktigare ambassadörsnivå.derna våra mottagarländer bör på lvara
remissvar för regionambassadmodellen i Afrika.några UD-argumenteras

fåtal fastaskulle då koncentreras till länder och dennärvaron ett represen-
tationen i majoriteten ombesörjasprogramländer skulle enbartvåraav av
bistândskontor efter Guinea-Bissau. för-modell lösningenDenav senare
ordas SIDA-ledningen.också av
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fáltorganisation6.4 Andra givarländers bilaterala

utföraUtredningen låtit till i relevantahar enkät våra ambassaderen
givarländer för få organiserat sin fáltrepresen-belyst hur dessa länderatt
tation. bild framträder sig principiellt skildaDen det tvåär rörattsom om
organisationssystem. Sverige och USA det ochrepresenterar systemetena
övriga det andra.

inteSkillnader likheter i organisationssystemen fälteteller på hasynes
direkt sig ansvarsfördelningnågot samband med roll- och centraltvare

decentralisering biståndets genomförande. inteeller graden i det harAttav
biståndspolitikenlikemindedness i torde stå heltnågot med göraatt

klart.
bistândsorganisationen uppvisar likheter medDen amerikanska stora

fältet. Till följd ambassadkanslietsvenska såväl centralt påden attsom av
skilda amerikanskaoch USAID-kontoret har helt lokaler så denäven är

Även lik-fältorganisationen totalt ambassadörenseparerad.närmast om
i fallet Sverige formell chef, råder chefsskapmed så tudelat medär ettsom

åtföljande i chefsrollerna. Skilda administrativa tilläm-oklarheter systern
rapporteringsarbetet brister vidlå-och analys- och Sammaär separat.pas

Enligt uppgift finnsder således amerikanska det svenskadet systemet.som
relationen mellan State ochdet dock tankar Departmentöverattom se

sikte integration myndigheten i OmUSAID med på departementet.en av
bli fallet integration fältet bli naturlig konsekvens.så skulle torde påen en

fallet övriga givarländer tillämpas organisationssystem iI med ett som
princip innebär enchefsskap, administration delvisochgemensam en

biståndssektion. direktiv instruktio-Ambassadören ochautonom tar emot
vidare införfrån olika berörda huvudmännen. ochde Denne ansvararner

efter till hemmamyndigheter.behov samtliga Personalen pårapporterar
från biståndsmyndigheterna ibiståndssektionen kommer normalt eller

förekommande fall från inom integrerade biståndsadministratio-den UD
från biståndsmyndigheterna ställningnormaltDe utsändanen. ges som
flertalet fall finns operativ sektionschef för bistånds-specialattachéer. l en

ställföreträdande chefi vissa fall också fungerar påprogrammet, somsom
beskickningen.

tilläggCanada Storbritannien har i till huvudmodellenoch upprättat
hemmaorganisatio-regionala biståndskontor vertikalt integrerade iärsom

sinClDA respektive ODA. regionala kontorend De koncentrerarnen, v s
till policyfrågor övergripande regional karaktär. Ge-verksamhet av mera

kraftsamla regionkontoren.detta har valt påattnom arrangemang man
Biståndssektionema inom landnivåintegrerade ambassaderna påde är

uppgift genomföra biståndsprojektrelativt ochsmå med att -program.
variant inget gradenDenna huvudmodellen har samband medav av

decentralise-decentralisering till fältet. CanadaMedan har hög graden av
ring för Storbritannien. form för integrationså gäller det Dennamotsatta

till förekommit sidade tankar på svenskutgör motsatsen attomsom
biståndskontor landnivå regionambassader.komplettera på med
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integre-Danmark och två likeminded-länder, totaltNederländerna, är
enhetstjänst,fältet. tillämpar krade såväl centralt på Båda länderna ssom

anställningsvillkor.inom utrikesdepartementetd alla harattv s samma
Generaldirek-särbehandling inom ellerNågon DANIDA danska UD avav
integrationeninom tillämpas inte. harholländska UD I Danmarktoratet

införandet fullständigt där DANIDAgått längst desk-systemettgenom av
fältetingår integrationeni Syd-gruppen. Trots detta och den starka på så är

biståndsgenomförandet decentraliserat.klart
fältorgani-utifrån utrednings perspektiv dock NorgesSett denna torde

organisationsutredning nyli-sationsreform särskilt intressant. harEnvara
förgenomförts såvälarbetsgrupp bestående representantergen av en av

skulle frångå dennorska UD NORAD. Slutsatsen blev attsom man
tidigare tillämpade organisationsstrukturermodellen med två separata

inte ienligt svensk-amerikanska stå någonden modellen. Detta ansågs
ansvarsfördelningkonflikt gällergrundläggande med den roll- och som

isin motsvarighetcentralt mellan norska och NORAD och ägerUD som
börjat genomföra integreradesåväl Sverige USA. har denNorge nusom

implementerats i Namibia.biståndsambassadmodellen. har redanDen
Erfarenheterna hittills varit goda och olägenheterna begränsade. Inte-har

igrationsamarbetet vidare ambassaderna Dar Salaam ochgår med esnu
Harare.

organisationsutredningen meningen integra-denDen norska attvar av
fáltrepresentationen syftade till krav behov itionen möta ochattav

inte spegelbild NORADmottagarlandet och till att centrum.vara en av
fältrepresentationenförblir självständig myndighet UD ochgentemoten

integrerad i NORADs linjeorganisationfortsatt vertikaltkunnaanses vara
biståndskontoren i regionav-fallet svenska SIDAsockså med deärsom

delningar.
organisationsutredningens följandeEnligt talarden norska rapport argu-

för ledning och verksamhetsamordnament att
utnyttjande personalresurser,bättre av-
samordning utrikespolitiska intressen,bättre av-

enhetlighet i mottagarlandet.Norges agerande gentemot-
integrationen fált-Följande organisatoriska riktlinjer fastställdes för av

representationen
ambassadkansli-vid administrationen ochverksamheten och av-

integreras,NORAD-kontor
full direktiv- instruktionsrätt,NORAD har och-

ambassadörbiståndschef UDär och utsessamma person som aven-
efter med NORAD,samråd
biståndsrådställföreträdande efter medchef NORAD samrådutses av-
UD,

för samtliga tjänster såväl UDskompetenskrav baseras på som-
riktlinjer,NORADs

tjänster inomalla utlyses såväl UD NORAD,som-
integrerade bi-utbildning för vidkrävs klara kompetenskravenatt-



148 SOU 19931

ståndsambassader,
NORAD-personal tjänstgör vid integrerad fårambassad statussom en-

specialattaché.som
[fråga utformningen administrativt komett gemensamt systemom av

den organisationsutredningen fram till följandenorska slutsatser
ekonomiadministration enligt NORAD-systemet,-

personalpolitik -administrationoch enligt redan gällandeettgemensam-
UDNORAD-avtal,
fastighetsförvaltning NORAD för,ansvarar-
säkerhetsfrågor för,UDansvarar-
arkiven åtminstone delviskan samordnas.-

integrationsreformenSom konsekvens krävs arbetsinsatsökaden av en
stationeringslandet.ambassadören i Bevakningen sidoackrediterings-av av

riskerar därvid bliländer med NORAD-kontor lidande. Detta haratt
i diplomatiskaresulterat beslut uppgradera den på dessaatt statusenom

Utrikespolitiskkontor. kompetens krävs därvid tillden skall utsesav som
d°affairescharge ökat ledamed verksamheten på platsen.attansvar

Nedanstående diagram beskriver schematiskt integrations-den norska
modellen. ledningen återfinns ambassadörenbiståndschefen. DirektI un-

biståndsrådet ställföreträdande chef.derställd denne ocksåär ärsom
Biståndsrådet främstkan ha för genomförandetsägas det norskaansvar av
biståndsprogrammet. Handläggningen integre-verksamheten på denav
rade myndigheten i övrigt sektionsviskan uppdelad påsägas trevara
huvudfunktioner administrativ, politiskekonomisk bi-samten en en
ståndsprogramsektion.

Figur 6.2 lältorganisationsmodellNorgesnya
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iför biståndetländerjämförelse faltadministrationenstorleken påEn av
bemanningen devidförhållande till biståndsvolymen handen att avger

gällerinte förefaller överdimensionerad. Dettabiståndskontorensvenska
fáltorganisationtillsärskilt hänsyn nuvarande svenskaatttarom man

handläggningbiståndetsinnebär och svenska ärdubbelarbete detatt myc-
jämförelsesynpunkt relevantadecentraliserat till fältet. deket I mestur

relationZambia, följande mellani typfallgivarländerna gäller, ett som
i milj USD Nederländerna 750, Norgeoch biståndsvolymantal utsända

Sverige985 8 100.960, USA och

Olika krav och behov6.5 aktörers på av
fáltrepresentation

för möjligheternautredningen underlag prövabättreFör att attatt ettge
utlandsmyndigheternaseffektiv integration mellanåstadkomma meren

intervjuerbiståndskontoren så har antalavdelningar ochallmänna ett
olika biståndsorganen.genomförts ansvariga inom såväl deUDmed som

få i vilka ochvarit söka klarhet krav påSyftet intervjuer harmed dessa att
föreligger hos olika aktörerna påfaltrepresentation debehov av som

försök sammanfatta dessa krav ochbiståndsområdet. Nedan görs ett att
behov.

krav och behovUtrikesdepartementets6.5.1

intresse åstadkomma integreradehaftsedan länge starktUD har attett av
redan 19731 ochmanifesteradesbiståndsambassader. Detta genom prop

förGrundläggande dettai enlighet därmed. synsättriksdagens beslut var
övergripandeutrikesförvaltningen harenligt UD-utredningen 1982 ettatt

vari biståndspolitikenutrikesrelationeri Sveriges utgörför helhetenansvar
liksomframtoning mottagarlandetväsentlig Enhetligdel. gentemoten

förutrikespolitiska centralasamordning intressen upplevsvåra somav
krav och behov.ambassader dessaUD. Integrerade bäst motanses svara

för utformningenoperativau-avdelning har detUDs ansvaret avsom
Behovetbiståndspolitik, fáltnärvaro.Sveriges mycket beroendeär avav

policydimen-minska,kommit dåfáltrepresentation har öka änatt snarare
tilltagit. budget-i biståndet successivt har Densionen liksom bredden nya

styrning efter resul-fördjupade anslagsframställningar ochmedprocessen
departementsnivåninsiktgedigen påställer ökade krav på kunskap ochtat

viktigu-avdelning hari mottagarländer. UDs ävenskeendet våra enom
klara dessamultilaterala biståndet. Förmyndighetsroll ifråga det attom

fáltnärvaro på ambassa-u-avdelningen det krävsolika roller att enanser
flexibelt kunnai Behovet på sättdörsnivå våra programländer. att ettav

iockså be-biståndsfrågorna fältet i icke-programländerpå växerbevaka
tydelse.
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biståndspolitiskaFör med dagens ambitionsnivå klara behovetatt av
fältrepresentation inom för växande sparkrav fordras rationali-attramen
seringsvinster kan åstadkommas. Här skulle effektivare integrationen av

biståndsambassadervåra i programländerna värdefulltkunna lämna ett
bidrag. Detta uppfattningär delas samtliga avdelningar.UDsen som av

krav och behov6.5.2 SIDAs

Grundläggande för SIDAs hållning fältrepresenta-haär måsteatt man en
tion möjliggör fullgörandet myndighetens roll och Frånsom av ansvar.
denna övergripande utgångspunkt har SIDA inget intresse förändraattav

fáltorganisatoriskanuvarande Biståndskontoren integreradeheltärramar.
i SIDAs vertikala linjeorganisation genomförandet biståndetoch ärav

decentraliserat till fältet.starkt
SIDA tillstyrker Statskontorets förslag till administrativ rationalisering

och har beredskap för genomföraoch förslagen. SIDAatt ta ansvar menar
vidare ytterligare rationaliseringsvinster bäst uppnås koncen-att attgenom

tillUDs regionambassader i fånärvaro några programländer. Itrera
övriga programländer skulle Sveriges begränsa sig till sidoackredi-närvaro

bistândskontor.terade
Om utredningen förordaskulle komma integrationslösning inne-att en

bärande enchefsbeskickningar på ambassadörsnivå med admi-gemensam
nistration i flertalet programländer mening följandeså är det SIDAs att
villkor uppfylldadå bör vara

SIDA tillförsäkras full direktiv- instruktionsrätt,och-
fáltorganisationens integration i linjeorganisationSIDAs vidmakt--
hålls,
SIDA inflytandehar chefsutnämningenöver rekryteringsbasenoch att-
breddas,
SIDAs ekonomiadministrativa tillämpas,system-
nödvändig biståndskompetens fältetpå garanteras.-

Övriga biståndsorgans6.5.3 krav och behov

BITS, SAREC och SwedeCorp olikahar alla skiljer sig frånarbetssätt som
SIDAs. Detta ställer andra och begränsade fältrepresen-anspråk påmera
tation. Behovet fältrepresentation visar sig tidigaredock, konsta-av som

betydligt först fallet.större än vad kan Dettaterats, vara som synas vara
döljs primärtdet UD sköter handläggningenär BITS ochattav som av
SwedeCorps fältet,ärenden på särskilt i icke-programländer. Alla synes
vidare ha ökat behov fältrepresentation. Behovet ligger minstdockett av
lika utanförmycket programlandskretsen. Behovet därtill skiftakan över
tiden liksom från tillland särskilt förDetta utmärkandeärett ett annat.
BITS och SwedeCorp. flexibilitetKravet på det gäller varie-när mötaatt
rande behov fältrepresentation därförär större.av

sigVare BITS, SAREC eller SwedeCorp organisationnuvarande påser
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nackdeluppfattaoptimal. skulle detfältet Inget om ensom enorgansom
genomfördes påavdelning biståndskontorintegration allmän ochökad av

integration ställer docksådani programländerna. Envåra ambassader
bi-till allabreddasRekryteringsbasen börFörändrade kompetenskrav.

därvid skapasfältetkarriärmöjligheterökade påDeståndsorgan. som
effekt.personalpolitiskpositivhabedöms en

fältorganisationframtidaBiståndets6.6

fortsatt föreligger starktframgåranförts detvad tidigare ettAv attsom
verkställa denkunnafältrepresentation för på adekvat sättbehov att ettav

decentralise-till fältetambitioner.biståndspolitiska Enriksdagenssvenska
formen för sökaeffektivastefortsattorganisation bedöms den attrad vara
utrikesdepartemen-Regeringen,biståndspolitiska målen.deuppnå genom

tillmed hänsynbehöver alla,olika biståndsorganenliksom de tagentet,
företrädda.biståndet, väl och brettansvarsfördelningen iroll- och vara

i programländernafältrepresentationspeciella behovSIDAs noterasav
fältrepresentationbehov ärbiståndsorganenssärskilt. andradärvid De av

icke-programländer.minst iföreligger inteväxande och

biståndsambassaderEffektivare6.6.1 integration av

sparkravstatsfinanser och detill Sveriges ansträngdahänsynMed stora
fältrepresentationvidmakthållamöjligtföreligger intedetär att ensom nu

personalnerdragningen inte skall behövaomfattning. Fördagens attav
Sveriges biståndsprogram så detäreffektivt genomförandeäventyra ett av

rationaliseringsvinster. Det bästa sättetviktigt söka åstadkomma attatt
avdelning-effektivt integrera de allmännaåstadkomma detta attvore mera

i programlän-biståndsambassaderbiståndskontoren vid våraocharna
derna.

vägandeantalrationaliseringsargumentet finns detUtöver tungtett
framhållitsocksåintegrationslösning, vilketförtalarsakargument som en

idag ärkapitel.avsnitt detta avgörandeolika Deunder argumentenav
Kanskeintegrationsbeslut 1973.fattade sittriksdagendesamma närsom

riktigt denmotsvarade intelite för tidigt ochdock 1973 års beslutkorn
för utrednings-framgår utgångspunkternatidens krav och behov. Som av

lösningför integreradskälflertal vägandedockuppdraget har tungtett en
Bi-organisationsutredningarnatillkommit dess. De tvåsedan senaste -

effektivitetsstu-ståndsorganisationsutredningen och Statskontorets1990
integration förbättrarförunderstrykerdier 1991 attargumenten en-

ratio-helhetsperspektivenhetlighet,till samordning,möjligheterna samt
integreradinternationellt går ocksåresursutnyttjande. Trendennellt mot

tvåUSA haridag baraSverige detfältrepresentation. Utöver är som
fältrepre-integreradtillövergångfáltrepresentationer.parallella Norges en
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sentation särskiltär noterbar. Denna utredning såvälatt argumentenanser
för integrationmodellen fáltrepresentationenden norska även kansom av

tjäna förutgångspunkt den regeringenssvenska riksdagensoch över-som
väganden.

ledningIntegrerad enchefsskap i relationernaökad klarhetgenom ger
med mottagarlandets regering myndigheter.och Tydlighet centralt iär den

viktigareallt policydialogen. Med chefsskapdagens dubbla kan oklarhet
uppstå. Olika kan splittrat fragmenterat intryck.ochrepresentanter ettge
Helheten liksom alla delarna biståndssamarbetetdet svenska bör be-av
handlas konsistentpå Enhetlighetsätt. i relationernaär avgörande såvälett
med mottagarlandet, i analysen utvecklingen och rapporteringensom av
till huvudmännen centralt. Samordnad analys och rapportering innebär
också rationaliseringsvinster. De rationaliseringsvinsternastörsta vid en
integration dock tillämpauppnås enhetligt administrativtatt ettgenom

eliminerandetUtöver onödigt dubbelarbete skapar det grundensystem. av
for likabehandling vidpersonalen biståndsambassadenden samlade ochav
ökad samarbetsanda.

Integration fáltrepresentationen intebehöver i stridstå med denav
konstitutionella ansvarsfördelningenroll- och centralt regeringenmellan
och biståndsorganen. norska integrationsreformenDen exempelär påett

Arbetsfördelningendetta. mellan regering och biståndsorgan givetvisskall
respekteras vid integration biståndsambassaderna i våra programlän-en av

Biståndsorganender. måste således tillförsäkras direktiv- och instruktions-
integrerade fáltorganisationensätt hela den så dessagentemot att organ

fullgörakan sina åligganden effektivastpå möjliga konstitutio-sätt. Den
nella arbetsfördelningen bör dock inte i konkurrensperspektiv.ettses
Snarare det betraktaär komplementärt förhållande mellan deatt ettsom
olika aktörerna. Med sådant förhållningssätt finns enligtdet, utred-ett
ningen, inget ifrågasättaskäl det ändamålsenliga integration.medatt en
Tvärtom integrationborde rätt hanterad lättaregöra det respekteraatten
roll- och ansvarsfördelningen då organisationsstrukturen i sig själv inte
längre understryker känslan konkurrensforhållande.ettav

Förslag till6.6.2 integrationslösning programländeri

utredningen förordadeDen for integreradstrukturen biståndsambas-av en
tidigaresad, iuppdelad allmän avdelning biståndskontor,ochsom var

skulle i likhet med integrationsmodellenden norska bestå trenya av
sektioner.

normalfalletI enligt utredningenbör integrerad biståndsambassaden
ledas chef ambassadörsnivå.på fungeraFör kunna enda chefattav en som
för integrerad biståndsambassad förkrävs kompetens såväl tradi-UDsen
tionella verksamhetsområde biståndskompetens. Chefsrekryterings-som
basen måste enligt utredningens uppfattning vidgas till omfattaocksåatt

biståndsorgan.alla Chefen for biståndsambassad regeringenutsesen av
efter i förstanära samråd med hand SIDA.



SOU 19931 153

utredningens uppfattningDet är det operativa för biståndetsatt ansvaret
genomförande normalt åvilar ambassadrådet för biståndsfrå-med ansvar

Vid frånvaroambassdörens i normalfallet inträder denne chargégor. som
Ävendaffaires. Innehavaren SIDA efter samråd med inära UD.utses av

fallet med rádstjänsten bör rekryteringsbasen enligt utredningen vidgas till
inomalla aktörer biståndet.

Biståndsprogramsektionen bör enligt utredningens uppfattning försvara
operativa genomförandetdet det samlade biståndsprogrammet.svenskaav

sektionenInom handläggs BITS-,även SAREC- och SwedeC0rp-
insatserna. Sektionen skall således i enlighet olikamed biståndsorga-de

behov handlägga alla de olika delprogrammen enskilda projekten.ochnens
Personalbehovets omfattning sammansättningoch biståndspro-beror av

volym och sektorsammansättning i biståndsrela-breddengrammets samt
tionerna. Ett fullföljande rollutredningens rekommendationer i frågaav

relationerna givaremellan och reducerar ceteris pari-dock,mottagareom
bus, personalbehovet.

Ekonomiskpolitiska sektionen enligtbör utredningen för samord-svara
nad analys utvecklingen i mottagarlandet och samlad rapportering tillav

olikade huvudmännen. sektionenInom bevakas ekonomiska, allmänpo-
litiska och biståndspolitiska aspekter Sveriges relationer med mottagar-av
landet.

Rationaliseringsvinster bör kunna uppnås eliminera delattgenom en av
onödigadagens dubbelarbete. hänför sigFrämst detta till samordnade

rapporteringsrutiner. sektionDenna skulle komma spela ökad rollatt en
vid eventuell vertikal linjeintegration med UDs u-avdelning. Denen

tonviktenökade övergripande policyfrågorpå ställer krav förändradpå en
kompetensproñl, särskilt gäller bemanningennär det sektion.dennaav
Politik, ekonomi bistånd bliroch alltmer sammanvävda, vilket ställer
ökade krav förmåga till policyanalys. Kompetensförsörjningenpå i fråga

makroekonomisk analys kanske allraär angelägen.mestom
En administrativkonsulär sektion skulle bidra till elimi-attgemensam

dubbelarbete, friktionernabegränsa och reducera behovetnera av sam-
manjämkning. Enhetlighet i administrationen ambassadnivåpå detär
avgörande inte alla frånsystemdelar hämtas och huvud-att sammaen-

Det väsentliga är olika systemdelar utifrånsättaattman. snarare samman
ändamålsenlighet så de bildar samlat rationellt hand-att ett systern som
läggs inom och sektion ambassaden.gemensamt en samma av

Utredningen gjorthar försök bedöma vikten olikadeett att system-av
fördelarna de berörda huvudmännen fått tjänacentralt. Detta har som

huvudsakligt kriterium för valet olika systemdelar. Den huvudmanav vars
föreslåssystemdel tillämpas för integrerade föreslåshela den ambassaden

också Övergripandedet förcentrala del ambassadensdennata ansvaret av
administrativa Preliminärt skulle utredningen vilja föreslå nedan-system.

fördelningstående eftersystemdelar huvudmanav
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administrationTabell 6.2 Biståndsambassadens

Systemdel Huvudman

SIDAEkonomiadministration
UD-chef övriga UDPersonaladministration +
SIDA-övrig personal
SIDAADB
UD-kansli residensFastighetsförvaltning

fastigheterSIDA-övriga
UDKonsulärt
UD-kurirPostbefordran

säkerhetsansvarigeSIDAsUDSäkerhet
flyttas till UD
IntegreratArkiv

tillförslagunderstrykas dettadock gång utgörDet bör ännu att ett grovten
regeringytterligare berördauppdelning behöver beredas parterav omsom

integreras i enlighetbiståndsambassaderna skallriksdagoch beslutar att
preliminärt vid handenförslag. överslagutredningens Ettmed att enger

enligt tabell 6.2 skulletill administrativtövergång systemett gemensamt
avdelningssidan.rationaliseringsvinster allmännainnebära på denstörst

grundmodellenVariant av
beskickningen platsenidag påfyra programländerna ledsI av enav

till-tjänsterbiståndskontorschef ställning ambassadråd. Dessamed som
facto-integrationförslag från SIDA. de ärregeringen Dennapåsätts av

avskaffats.avdelningen Det dockallmänna ärdock resultatet denatt avav
beskickningrättsliga verksamhetsrelaterade skäl tveksamtsåväl om ensom

Ävenbiståndsorganen.ensidigt falla de svenskaskall underså ett omav
utredningensambassadörsnivå,platschefen inte på så är detbehöver vara

nödvändig utrikespolitisk kompetens ochchefen besittamening böratt
biståndsrelationema. Plats-de svenskauppfattas helhetenrepresentera av

bistånds-bedömning djupet itill denchefens nivå relateradbör avvara en
utrikes-omfattningen övriga och han-liksompolitiska policydialogen av

alltidenligt utredningenrelationer. Chefen skalldelspolitiska på plats utses
förslag. Dettanivå. SIDA lämna ärregeringenUD rätten attoavsett gesav

i enlighet gällandeutredningen uppfattat varande medockså vad som
förordningar.

uppfattning beskick-utredningenstidigare detSåsom konstaterats är att
i ifråga.stationerad landetningschefen i normalfallet ambassadörbör vara
alltför drastiskutredningenRegionambassadmodellen bedöms somav

ambitio-kommittédirektiven angivnaför igrovmaskig klara deoch att av
regeringens riksdagensgenomförandet svenska ochifråga denavnerna om

regeringensUDs i denbiståndspolitiska riktlinjer. Den svenska närvaro
betänkligt kommafördjupade policydialogen skulle på sättalltmer ett att

särskiltPolicydialogen inte brakan skötasi programländer.våratunnas ut
för nödvändigainte till byggadistans. besök räckerpå Korta att upp

kontinuerligt förRelationer odlasi programländer. måstekontakter våra
förlo-viktiga lättförtroendet. De gårdet avgörandeskapaatt nyanserna
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rade. Man upplevs helt enkelt inte seriös dialogpartner, givitsom en som
det berörda landet och dess tillräcklig prioritet.representanter

6.6.3 Fältrepresentationen icke-programländeri

För bättre kunna möta det ökande behovet biståndskompetensatt påav
fältet i icke-programländer bör enligt utredningens mening u-avdelningen

biståndsorganenoch tilldelas vidökad roll tillsättandet tjänsteren av som
helt eller delvis finansieras biståndsbudgeten.över Den handläggarkapaci-

den aktuella avräkningen biståndsbudgetentet bör,motsvaras motsom av
enligt utredningen, betraktas förresurspool handläggning bi-som en av
ståndsärenden vid våra ambassader i icke-programländer. Flexibilitet i
utnyttjandet denna pool personalresurser väsentligär med hänsyn tillav av

varierandede behov olika biståndsorganende givit för.uttrycksom
Behovet ofta visakan sig tidsbegränsat och skifta från land tillett ettvara

Därför måste också kunna flyttas mellan olika ambassa-annat. resurserna
der eftersomallt behoven förskjuts. Behovet biståndskompetens måsteav

viktökad vid tillsättandet tjänster med väsentlig inriktning påges av en
bistånds- utvecklingsfrågor.och

6.6.4 besparingsefektIntegrationens

Det enligt utredningenär väsentligt integrationen biståndsambassa-att av
iderna programländerna leder till statsñnansiell nettobesparing. Deen

rationaliseringsvinster hänföra till de allmännaär avdelningarnaattsom
sinbör i helhet tillskrivas Al-anslaget besparing. Besparingensom en

hänför sig främst till de rationaliseringsvinster följer införandetsom av av
administrativt Som tidigare angivits skullett bespa-gemensamt system.

ringen vid standardambassad tillMaputo uppgå 1,3 årsutsända.en som
Fullgörandet rollutredningens förändradrekommendationerav om en
ansvarsfördelning givaremellan och ytterligare bespa-utgörmottagare en
ringskälla. Besparingseffekten måste givetvis från fall till fall vidprövas de
olika biståndsambassaderna vid integrationsbeslut. Med över-ett ett grovt
slag utredningensär det dock uppfattning omkring 10 årsutsända kanatt

in. Detta möjliggör också avsevärda besparingar bostadssidan,påsparas
idag utgör och utgiftspostväxande för utrikesförvaltningen.tungsom en

Utredningen konstaterar när sådana rationaliseringsvinster tillatt som
delen kan hänföras tillstörre allmänna avdelningen vid eventuellen

integration tillskrivits Al-anslaget, de integrerade biståndsambassa-så är
derna därefter i det finansieradenärmaste helt med biståndsmedel. Härtill
kommer samordningen analys och rapportering kan leda till ytterli-att av

rationaliseringsvinster.gare
En integrerad ambassad bör dessutom möjligheterökade attge mer
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Förändringarmedi utnyttja totala personalresursernarationellt dag deän
personalinsatser.åretöver av

biståndsorganen vidmellan ochSamråd integra-6.6.5 UD en
tion

utredning-biståndsambassader behöverInför till integreradeövergången
detaljerade förordningarpreciserasprincipförslag ochnärmare meraens

samförståndi fulltviktigt detta skerriktlinjer utarbetas. Detoch är att
olika biståndsorganen.dealla berörda UD såvälmellan de parterna, som

föreslårUtredningenvid chefstillsättningar.särskilt samrådgällerDetta
och SIDA.frågor regleras i avtal mellan UDdessahär ettatt

utredningens mening skeVerksamhetsplaneringen bör enligt ettgenom
tillmyndighetsspeciñka SIDA ochdelen gårdär dendokument men

i bör dockenligt föreligger dag. Samråddetbehandlas SIDA system somav
verksamhetspla-u-avdelningen innanförsta SIDA ochi hand mellanske,

fastställs respektive huvudman.båda delar avnens
utbildnings-utbildningsinsatser. LämpligaIntegrationen kräver också

olika biståndsorganen börfrån deför utsända såväl UD somprogram
integrationen.Föreslagnainfördärför, enligt utredningen, utarbetas den
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Kapitel 7

Riksdagens insyn inflytandeoch

I utrikesutskottets betänkande 199192UU11 anförs riksdagen måsteatt
insynbättre i inflytandeoch biståndets hantering.över Utredningen

skall belysa förslagoch till hur detta till,kan gå givet regeringenattge
tillförsäkras nödvändig flexibilitet.

Riksdagens revisorer skriver i sitt till riksdagenFörslag 1991921 att
riksdagens styrning insynoch försvagas informationen bistånds-påattav

i fleraområdet avseenden ofullständigär och regeringen och SIDAattav
har fattarätt beslut bistândsadministrationensrörandeatt storlek och
biståndets fördelning utöver de riksdagen.beslutas En storramar som av
del det svenska biståndet till programländerna ligger utanförtav ex
landramarna, medan det landramarna årligenär fastställs riks-som av
dagen. socialdemokratiskI partimotion 199192U202 påtalas ocksåen

landramarnas blirstorlek allt mindre rättvisande föratt helhetsbilden av
Sveriges samarbete med mottagarland, då samarbetet deett storagenom
sakanslagen har vuxit snabbt.

Vi skall nedan tydliggöra riksdagenvad det är ställning till påtar
biståndsområdet, vilka riksdagen fårkanaler sin information idag,genom

vilka frågor inom biståndsomrâdet riksdagen visatsamt dokumente-som
intresse för.rat

Riksdagens7.1 inflytande riksdagens rolli-
budgetprocessen

Riksdagen biståndspolitiskade målen. Dessa behandlas i kapanger
Riksdagen fastställer också vilka organisatoriska instrument, myndig-dvs
heter regeringen skall siganvända Framförallt utgör dock budgetpro-av.

viktigt instrument för riksdagens inflytande biståndsverk-ett övercessen
samheten.

Riksdagens iroll budgetprocessen ställning tillär riktlinjer fördeatt ta
internationelladet utvecklingssamarbetet förordats i budgetproposi-som
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föreslagits ochutfástelser och åtaganden attgodkänna detionen, att som
Följande100i 199192Prop.Anslagenstorlek.anslagensbesluta varom

VERKSAM
biståndsprograminternationellatillBidragC

SIDAUtvecklingssamarbeteC genom
för programländernaLandramar- insatserRegionala- humanitär biståndmänskliga rättigheter ochDemokrati,- återuppbyggnadKatastrofer tillstödm m,- organisationervissafolkrörelser och andraBistånd genom- Särskildamiljöinsatser- Särskildaprogram- fáltpersonalutbildningRekrytering och av- landprogramkostnaderVissa- Information SIDAgenom-

biståndsprogramAndraC
U-landsforskning- u-krediter, kursertekniskt samarbete,verksamhetBITS- institutetSvenskaGäststipendie- utbytesprogramoch genom- Näringslivsbistånd- InternationalSwedfund AB- skuldlättnadsåtgärderreformprogram ochekonomiskatillStöd- Utredningar rnm-

FÖR VALTNINGSANSLAG

utvecklinginternationell SIDAförStyrelsenC
U-centrumu-landsutbildning i SandöSandöförStyrelsenC

SARECu-landsforskningförC Styrelsen
afrikainstitutetNordiskaC

BITStekniskt-ekonomiskt samarbeteinternationelltförBeredningenC
U-centrumu-landsutbildning i SandöSandöförtill styrelsenBidragC

näringslivsbistånd SwedeCorpför internationelltC 10. Styrelsen

styrmedel. Denviktigaoch anslagsposterna äranslagenKonstruktionen av
enkelt ochbeviljas. Om den ärvad kanföreslås ochkanvad somsomanger
styrning. Iriksdagensregeringens ochunderlättar denlogiskt uppbyggd

anslagskonstruktionen,1990916 kritiserasrevisorersriksdagens rapport
styrning.politisk Detill insyn ochmöjligheternakomplexitet minskarvars
såväl kraventillgodoseranslagskonstruktionförbättradefterlyser somen

effektivitet ochpåsida kravenfrån riksdagenskontrollinsyn ochpå som
biståndsverksamheten.flexibilitet i

problemenVilka dåär
sigikan utgöraMängdenförhållandevisäranslagsposterO Antalet stort.

anslag,SIDA harbeslut.överblick och relevantaför ett egethinderett
anslag,ochåterfinns undermyndigheterövrigamedan ettC samma

länderi skuldtyngdasärskilda insatsermedtillsammansC mm.
kanaliseras3-anslagetCfrån C l-anslagetsåvälbeloppBetydande som

blirdetanslagsposter görBlandningen anslag och attSIDA. avgenom
myndigheterna.fördelas mellanotydligt hur pengarna

betydelsenutrikesutskottetunderstrykerl99l92UUllbetänkandetO I
anslagsposter-olikatill riksdagen deredovisningklargörande avav en

fåmöjligheterriksdagen godaväsentligt attinnehåll. Det är att gesnas
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helhetsbild över de totala biståndsllöden går till visst land,en ettsom
utskottet.menar

O Riksdagens revisorer framhåller anslagskonstruktionen för SlDA-
biståndet särskilt komplicerad, då anslagspost kansom samma rymma
artskilda verksamheter olikamed mål och beslutsordningar. Detta
kompliceras ytterligare biståndsinsatser ibland flyttas frånattav en
anslagspost till en annan.

O Insatser med mål och innehåll belastar ibland olika anslagspostersamma
och olika anslag. Det iögonenfallandet exemplet ärmesto m att
verksamheter i programländer ibland faller under landramen iblandoch
under andra såsom olika former betalningsbalansinriktatposter, av
stöd. Andra exempel SIDAsär regionala ibland griper in iatt program
länder och verksamheter de biståndsorganenandra arbetar medsom

viceoch och miljöanslaget tillfaller SIDA,att ävenversa trots att
SAREC, BITS och SwedeCorp arbetar miljöfrågor.med Problemet med
överlappande arbetsområden i biståndsmyndigheternas verksamhet har
tidigare iberörts kap visarhär problemet ocksåresonemanget attmen

relaterat tillär anslagskonstruktionen.
RiksdagsrevisorernaO också reservationerna skillnaden mellantar upp -
anvisat belopp och utbetalat belopp för olika anslagsposter inom-
biståndet, vilka intecknas från år till Revisorerna pekarett ett annat.
särskilt på anslaget C Bidrag till internationella biståndsprogram.
Utredningen konstaterar också reservationerna under andra anslag,att
såsom C Utvecklingssamarbete SIDA, landramama setgenom ex
utredningens kap 2 ibland skillnadenär och mellan anslagetstora att
belopp disponibeltoch belopp därför iär betydande vissa fall. Utrikes-

anföriutskottet sitt betänkande 199192UUl de icke utbetaladeatt
biståndsmedel ackumulerats följd tillämpadeär den anslags-som en av
tekniken. Utskottet betonar vikten tydlig och utförlig redovisningav en
till riksdagen ickevad gäller utbetalade medel samt noterar att rege-
ringen hur redovisningen förtydligaspröva kan och görasavser mer
lättillgänglig i kommande budgetpropositioner.

O Sakanslag behandlas från förvaltningsanslag. Detta det svårtseparat gör
relatera tilldet det andra. Riksdagsrevisorernaatt skriver attena genom
SIDA kan disponera biståndsanslaget för finansiera vissaatt delaratt av

sina administrationskostnader blir riksdagens förvaltnings-beslut om
anslagets intestorlek förstyrande dimensioneringen administratio-av

Utrikesutskottet denna bakgrund, frågan blibörmotnen. attanser,
föremål för översyn. Denna utredning konstaterar SIDA,att som en
följd i sin fördjupadedetta, anslagsframställan föreslår, de medelav att
under sakanslaget C 2 administrationskostnader överförs tillsom avser
förvaltningsanslaget C Detta genomfördes iockså och med budget-
propositionen l99l92lO0. Man fastslår tjänsterdå endast elleratt
kostnader tillfälligär och särskilda avgränsadenatursom av avser
uppgifter skall kunna sakanslagsñnansieras.
Enligt riksdagsrevisorerna försvåras riksdagensockså styrning admi-av
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biståndsvolymmellanytterligare sambandetnistrationens storlek attav
för riksdagen.inte redovisaspersonalbehovoch

motionernariksdagsledamöter ärriksdagspartierna enskildaoch ettFör
utförligt nedan.behandlasDessapåverka budgetprocessen.sätt att

till riksdageninformationeninsynRiksdagens7.2 -

biståndsfrågor budgetpropo-i ärför riksdageninformationskällaviktigEn
faktabi-medutvecklingssamarbete,internationelltavsnittsitionens om

överblicka, i takt medavsnitt blivit allt svårare attharlaga. Detta att
Ökningen informationsmängden skeroch breddats.biståndet ökat av

Utredningenöverskådlighet.tydlighet ochpriset noterar attibland till av
lättillgängligfaktabilaganpåbörjats for göraförändringsarbete att meraett

vilket berörtsSamtidigt kan konstateras,överskådlig. attoch ovan, an-
överblickgöridet fåfor riksdagen översvårtslagsformema sådana attsom

till vissa länder.biståndetdet planerade
biståndsmyndighe-tillgåför riksdagen ärinforrnationskällorAndra att

utvärderings-verksamhetsberättelser,anslagsframställningar ochternas
bi-utredningar påoffentligaparlamentariska andraochochrapporter

for bi-utfrågning statssekreterarenUtrikesutskottetsståndsområdet. av
andrageneraldirektörer ochbiståndsmyndigheternasståndsfrågor, samt

tillochmyndigheternas styrelserideltaganderiksdagsledamöternas resor
for information.ytterligaresamarbetsländer vägarär

vidbiståndsfrågoribli informerad ärför riksdagenmöjlighetEn att
varje vecka. Härriksdagen, gångtillinformationsstunderregeringens en

forviktigare regeringsbeslutredovisaönskar,regeringen, den såkan om
frågorkompletterandedärefter ställakanRiksdagsledamöternariksdagen.

bistånds-olikainformerats tvåRiksdagen harkommentarer.eller göra om
199192,budgetåren.devid informationsstunderårligen trebeslut senaste

underteck-till Baltikum ochinformationen nödhjälpexempelvis, gällde
i Salvador.fredsavtalet Elnandet av

innefat-blbiståndsområdet,påstatistikprogrammetpågåendeDet a
ytterligareblitänkasbiståndet, kanårsbokutgivandettande enomav en

i samarbeteskerför riksdagen. Arbetetinformationsmöjlighetvärdefull
utri-biståndsmyndigheterna ochSCB,Statistiska Centralbyrånmellan

utvecklingssamarbete.internationelltavdelning förkesdepartementets
bistånds-effektiviteten inomanalysför utvärdering ochKommittén av

infor-för riksdagenmöjlighetytterligarebli attområdet kommer att en
uppnås.sig resultatde sommera om

uppvisa verk-resultatmyndigheterna skallpåkravenDe ökade att av
påresultatstyrningen är vägi ochsig mål- attvilkasamheten, yttrar som

tillmöjligheterriksdagenstatsförvaltningen, kommerinomtillämpas att ge
prestationervilkaanvänds,biståndsmedleninformation hurtydligare om

for effekterharbiståndetoch vaduppnås etc.som
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En betydelsefull informationsmöjlighet för riksdagsmännen inter-deär
pellationer frågoroch biståndet biståndsministern besvarar iom som
riksdagen. En särskild studie har genomförts interpellationerna, frå-om

och motionerna biståndsområdetpå under de tvågorna årensenaste -
199091 och 199192 vilken redovisas i det följande.-

7.3 Interpellationer, frågor och motioner

studieDen genomförts har baserat sig interpellationerpå de frågorochsom
riksdagsledamöterna tillställt biståndsministern under riksdagsårensom

199091 och 199192, på riksdagsmotionerna rörande biståndspoliti-samt
ken, följt på presentationen budgetpropositionen ochsom be-av som
handlats i utrikesutskottets betänkande internationellt utvecklingssam-om
arbete. Huvudsyftet med studien har varit hur riksdagens aktivitetatt se
inom biståndsområdet vilka frågor intresserar riksdagsledamö-ut,ser som

varifrån fårde sin informationterna, och hur detta förändras.eventuellt
Hur kan då riksdagsdebatten biståndet sammanfattningsvis karakte-om

riseras
relativtI liten utsträckning använder riksdagsledamöterna interpellatio-

frågoroch för informera sig och biståndspolitiken.att påverkaner Deom
används i något utsträckningstörre 199192 än 199091. En viss anhopning

dessa sker i början riksdagsåret, efter presentationenav bud-samtav av
getpropositionen. Motioner ianvänds större utsträckning instrumentsom
för påverkan biståndspolitiken.på Dessa borde viktigt instrumentettvara
för oppositionen, vilket också bekräftas de ianvänds särskilt högattav

199091,grad då oppositionen består många partier. Det parti ärav som
aktivt i riksdagsdebatten biståndmest 199091 Folkpartiet.är Perio-om

den följer Socialdemokraternaär det diskussionsbenägnaärsom mestsom
biståndet.om

Vilka Världsdelar tilldrar sig då riksdagens uppmärksamhet när det gäller
biståndsfrågor

Afrika, där största delen SIDAs programländer ligger, flestägnasav
Ävenmotionsyrkanden och många interpellationer frågor.och Asien, där

de flesta övriga programländer ligger och där BITS har ett stort engage-
Östeuropa,får relativt uppmärksamhet. fårstor litetmang, svensktsom

bistånd relativt är och medieuppmärksammatsett, ett nyttmen som
biståndsområde, får vidare uppmärksamhet i interpellationernastor och
frågorna.

interpellationerna frågornaoch karakteriseras intresse förett stortav
demokrati mänskliga rättigheterhumanitärt bistånd och katastrofinsatser
livsmedelshjälp. Den typiska frågan 199192 handlar brott mänsk-motom
liga rättigheter i visst land och Sverige skallett landet bistånd ellerom ge
inte. Mycket liten uppmärksamhet ägnas biståndsmyndigheterandra än
SIDA. SAREC och SwedeCorp IMPODSWEDFUND förbigås helt.

6 13-0034
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hoc-karaktär deadövervägandefrågornaoch ärInterpellationerna av -
ihäntreaktion på någotofta utefallet.enskilda De ärdetrör somen

och berörmänskliga rättigheterkrig, svält, brottvärlden mot mer--
Kanskepolicyperspektiv. kanbiståndspolitik i bredaresällan svensk ett

biståndspolitik begränsad. Detärsvenskkunskapentyda pådetta att om
ikällhänvisningarnafrågor. dömaställa Attförkunskapkrävs att av

detföljer på dessa, ärdebattenfrågorna ochinterpellationerna och som
bud-riksdagsledamöternaFåinitierat dem.media harofta angeravsom

möjligtemellertidDetinformationskälla. är attgetpropositionen som
fler fall vadi ändenna har använts som anges.

sigtilldrarorganisationernainternationellademotionerna detärI som
iMotionsyrkandena äryrkanden.i antal storräknatintresset,det största

frågor gårlångsiktigagenerella ochpolicy-inriktadeutsträckning som-
hållermedför deDettagrundats på.biståndet atttill principertillbaka de

operatio-kanutsträckning direkti litenabstraktionsnivå ochvisssig på en
naliseras.

anslagsfrågor detärberörmotionsyrkandentill deOm somman ser
Utvecklingssamarbete2Canslagspostenpåtydligt det är genomatt -

uppmärksamhet kon-riksdagensfrämst landramarna,ochSIDA som-
biståndsmyndig-övrigatill deanslagenfå yrkanden rörMycketcentreras.

Överhuvudtaget SWEDFUNDsSwedeCorpsfå yrkandenrörheterna.
verksam-och dessBITSverksamhetsområden.SARECsIMPODs och

motionernaiuppmärksamhetförhållandevis mycketfårhetsområden
frågorinterpellationer ochdärpå. Deminskar åretintresset199091, men

i därverksamhet ländermyndighetensmestadelsifrågasätterBITSrörsom
falleni aktuellahar deVerksamhetenkränks.rättigheternamänskligade

regeringen.svenskasanktionerad denvarit av
intresseriksdagensverksamhetSIDAsochpå SIDAalltsåDet är som

ochinformerad dettaUppenbarligen är mest mankoncentreras. omman
tillbiståndetdellandramarna,intresset på att storfokuserar trots aven
Enår.underandrakanaliseras på sättkommitprogramländerna att senare

debatten,i allmännadenmärksSIDAförklaring till detta kan att mervara
förklaring kan attrelativa storlek. Ensinminstinte varaannangenom

verksamhetredovisat SIDAsgenomgående harbudgetpropositionen mer
till del haocksåkanbiståndsmyndigheternas. Detandrautförligt deän en
anslag, Charanslagskonstruktionen. SIDA egetsjälva ettmedgöraatt

varsin anslagspostharenbartbiståndsmyndigheternade andramedan
Canslagetunder

be-utrikesutskottetspresentationenföljt påBiståndsdebattema avsom
under deharutvecklingssamarbete, senasteinternationellttänkande om

och199091rättigheterdemokratimänskligapåkoncentreratsåren
sådant, dvsbiståndet199091 ochfrämstenprocentmålet199192, som

debatter,dessa199192. IöverhuvudtagetbiståndSverige skall geom
hänvis-främst medinläggsinadebattörernaförstärkersärskilt 199192,

organisationerexperter,internationellafråntillning gersomrapporter
kanbistånd. Dettasvensktinte enbartochi världenfakta läget omom
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hänga med bl UNDP och Världsbanken har givitattsamman uta mer
grundläggande analyser på år, uppmärksammats i massmediasenare som
och riksdagsledamöterna har möjlighet hämta informationattsom ur.

7.4 Slutsatser

Man kan konstatera riksdagen tycks i informationbehovatt vara av som
helhetsbild det biståndetsvenska till enskilda länder. tydligtDet ärger en av

informationen det bistånd utanföratt går landramarna till SIDAsom som
programländer bör överskådligt for relevant platspresenteras attmer en
i diskussionen. Det också önskvärt informationenär till riksdagenatt om
de övriga biståndsmyndigheternas verksamhet förbättras.

Det går utläsa önskemål från riksdagen direktatt kunnaett attom, mer
på brott de mänskliga rättigheterna och bristande demokrati imotreagera

länder svenskt bistånd. Studien visar intresse forpåmottar ettsom stort
dessa frågor.

Interpellationerna frågornaoch iskulle större utsträckning kunna ut-
nyttjas riksdagsledamöterna för informera sig biståndet. Dettaattav om
instrument idaganvänds relativt litet.

Utredningen kan konstatera möjligheterna för riksdagsledamöternaatt
information på biståndsområdet åtskilliga.att är Problemet tycks inte

tillgängligmängden information för liten. Snarareatt är verkar detvara
finnas behov överskådligt presenterad, sammanfattande och tydligav mer
information, förunderlättar den på begränsad tid vill få överblicksom som

bistånd.över svenskt
kapitelI 9 återkommer utredningen med förslagkonkreta hurom an-

slagsstrukturen kan förändras riksdagensoch hur insyn och inflytande på
biståndsområdet kan förbättras.





SOU 19931

Kapitel 8

Sveriges biståndssamarbete med
Central- och Osteuropa

Hösten vinternoch 198990 skedde genomgripande förändringar i Central-
Östeuropasoch länder. Tidigare diktaturer demokratiserades och ut-en

veckling från kommandoekonomi till marknadsekonomi inleddes.
1december 1989 presenterade statsministern förslag svenskt stödett om

Östeuropa.till Central- och I budgetpropositionen för föreslogs199091 en
finansiell på miljardl kronor 199091över år 199293,treram varav-
900 miljoner kronor föreslogs bli finansierat biståndsbudgetenöver och
100 miljoner kronor över andra anslag. Av dessa medel skulle 300 miljoner
kronor användas för samarbete med Polen, miljoner225 förkronor övriga

ÖsteuropaCentral- och 375 miljoner förkronor multilaterala insat-samt
Sammanlagt 90 miljoner kronor föravdelades stöd svenskaser. genom

folkrörelser. Riksdagen godkände våren 1990 regeringendet framlagdaav
förslaget.

juniI 1990 beslutade regeringen inriktningen det bilaterala stödetom av
till andra länder än Polen. I regeringens beslut bistånd skulleattangavs

Östeuropa.kunna lämnas för insatser i samtliga länder i Central- och En
huvuddel biståndet förutsattes tilldock baltiskade republikerna ochav
till insatser i Sveriges närområde i övrigt.

Under hösten 1991 uppnådde de baltiska självständighet.tre staterna
misslyckadeDen kuppen i Moskva följdes Sovjetunionens sönderfall.av

Mot denna bakgrund beslöt tillträdandeden svenska regeringen läggaatt
fram förslag väsentligt förstärka förett samarbetetatt medom resurserna

Östeuropa.Central- och Det skulle också utgöra anslag, utanförett eget
bistândsramen %på l BNI. Regeringens föreslog miljarderatt treav
kronor skulle för budgetårenavsättas 199293 199495 vilket tillsam--

tidigare utfástelsermed innebar för femårsperioden 199191mans att -
199495 skulle de insatsernasvenska tilluppgå totalt miljarder3,6 kronor.
Den tidigare prioriteringen geografiskadet närområdet bekräftades. Förav
innevarande riksdagenbudgetår har under anslaget Gl ställt 120 mil-1
joner kronor till regeringens förfogande för detta samarbete.
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enligt Följandefördelas 199293regleringsbrevet medlenEnligt
tekniskt-ekonomisktför internationelltBeredningen

195000000 krBITSsamarbete
kr000000utveckling 45internationell SIDAförStyrelsen2.

näringslivsbiståndför internationelltStyrelsen
kr00000055SwedeCorp

30000000 krInstitutetSvenska4.
25000000 krmyndigheterOvriga

kr50000000investerings BIPIjaltiska programmet
70000000 krmultilateralt stödOvrigt

325000000 krdispositionregeringensTill
300000000 krValutastöd
25000000 kr2förluster under anslagetGförAvsättning täckande10. av

120000000 krISummakr

frånmiljoner kronor200belopp högstriksdagenVidare beslöt att ett om
i Central- ochför hjälpinsatser i ländernaanvändasC2 skulleanslaget

Östeuropa ellernaturkatastrofer, krigshändelseranledningmed avav
humanitära skäl.andra

Östeuropa demokratiskai byggatill länderna ärstödetSyftet med att
För demarknadsekonomiska strukturer.utvecklainstitutioner och att

nationellabefästa sinhjälpasyftet demtillkommerbaltiska attattstaterna
1990bekräftas redan1991922100 vadpropositionsuveränitet. I som

prioriterasbilaterala samarbetetiländerinriktning dvs. detattangetts om
Baltikum.tonviktmed pånärområdet

tillde-SwedeCorp harBITS, SIDA ochbiståndsmyndigheterna,Tre av
biståndssamarbetet medgenomförandeti medsambandlats roller av

Östeuropa. Institu-tilldelats Svenskaroll har ocksåsådanoch EnCentral-
tet.

blandvarit ledande aktörenBITS den1990 harfrånRedan starten
199293 anvisatsför budgetåretbiståndsmyndigheterna. Beloppet som

till deskall koncentrerastill miljoner kronor. Insatsen195BITS uppgår
huvudsakliga d.v.s. återupp-för mål,samarbetetscentralaområden ärsom

institutioner,demokratins ochkonsolidering rättsstatensrättande och av
förmarknadsekonomi åtgärderfungerandeåterinförande attsamtenav

miljön.förbättra
folkrörelser ochför bidrag tilldisponerastilldelats SIDAmedelDe som

för insatser avseende ländernaorganisationer användasenskildaandra att
Östeuropa.ochi Central-

riskkapitalsats-förfår disponerasSwedeCorptilldelatsbeloppDet som
näringslivsutveck-främjaförför insatsermilj. kronorningar 40 attsamt

ling.
för på densamarbetetilldelade medeldisponerarInstitutetSvenska

kulturens område.forskningens ochutbildningens,högre
fackdepartementvissa andraliksomUtrikesdepartementet som

utbildningsdepartementen ocksåärnärings- ocharbetsmarknads-, engage-
handläggningsansvarhar dessutomMiljödepartementeti samarbetet.rade

ocksåsigfall ikläder departementenmiljösamarbete. I dessaför visst
myndighetsfunktionen.
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ÖsteuropaOrganisationen samarbete medSveriges Central- ochav
Regeringskansliet för samordning dialogen med länderna isvarar av

Östeuropa.Central-och utrikesdepartementetsUnder ledning ioch samråd
med andra berörda departement hålls överläggningar med samarbetslän-
derna statligadet samarbetets och stödets övergripande inriktning.om

Statsrådsgruppen for Europafrågor leds statsministern och behandlar,av
vid sidan västeuropeiska integrationsfrågorna,de statligaäven detav

Östeuropa.samarbetet Central-med och beredningsgruppSom finns en
statssekreterargrupp for Europafrågor.

regeringskanslietInom flertalet idepartement arbetet medengageras
Östeuropa.Central- och liksomDessa vissa särskilt berörda verk represen-

i särskild östsamordningsgrupp.s.k.teras en
Gruppen leds for ekonomiskasamordnare det i vidsamarbetetav en

bemärkelse. Denna har bl.a. till uppgift till olikade aktiviteternaatt attse
ligger inom för övergripande Europapolitik. Till forstöd samord-ramen en

ÖSEKarbete har sekretariat byggtsettnarens upp.
ÖsteuropaviktigEn regeringskanslietsdel arbete med Central- ochav

multilaterala insatserutgörs och samråd. I dessa sammanhang spelar detav
nordiska samarbetet viktig roll.en

ÖsteuropasamarbetethanteringenFrågan ingår inte i utredning-om av
direktiv. Utredningen frågandock viktigattens menar rymmer en

styrnings- och samordningsproblematik inom såväl regeringskansliet som
myndigheterna.mellan Biståndsmyndigheterna olikaär på sätt engagerade

Östeuropasamarbeteti och kommer resursfrågornadärmed även in i
bilden.

ÖsteuropaBiståndet till motiveras såväl utrikes- och säkerhetspoli-av
tiska intressen näringspolitiska och kommersiella motiv. Regeringensom

i proposition offentligt finansierade199192100 de svenskaattanger
insatserna utformas perspektivet.kommer i detatt

ÖsteuropaSamarbetet med länderna i Central- och har därmed en
särskild karaktär på grundläggande skiljer fråndetta samarbetesättettsom
traditionellt u-landsbistånd. Organisatoriskt administrativt innebäroch
detta bl.a. inte bundenär bedriva enligtöstsamarbetet gängseatt attman
biståndstradition. Utredningen har emellertid kommit till den slutsatsen

frågeställningarmånga de diskuteras i förevarande utredning äratt av som
Östeuropasamarbetet.central relevans för kapiteläven 9I utred-tarav

ningen frågeställningar.några sådanaupp
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Kapitel 9

överväganden förslagoch

I kommittédirektiven bilaga 1 preciseras utredningsuppdraget. Syftet
med utredningen är styrnings-över och samordningsfrågoratt i detse
bilaterala biståndet. Kommittédirektiven utredningen särskiltattanger
skall uppmärksamma biståndets fáltadministration och bistånd infra-på
strukturområdet. En utgångspunkt för utredningen är säkra förutsätt-att
ningarna för långsiktigt effektivtoch bistånd fortsattett med tyngdpunkt

fattigastepå de länderna. Utredningen belyser möjligheter säkerhets-att
ställa riksdagens insyn inflytandeoch preciserar regeringens roll vidsamt
utformandet riktlinjer för biståndet.av

Några begränsningar i utredningsuppdraget förtjänar särskilt näm-att
Utredningen har, frånsett ämnesområde infrastruktur haftnas. ett - -

mandat behandla biståndets innehåll. Vidareatt har utredningen haft att
frånutgå den grundstruktur i biståndets organisation fastställtssom av

riksdagen och har haft diskuteramandat förändringar i detta hänse-att
ende. Utredningen omvärldsförändringar ställer kravatt påmenar, an-
passning biståndsorganisationen och därfördet sannoliktärattav att
strukturen kan komma behöva förändras före 90-talets slut.att

9.1 En aktiv u-landspolitik

9.1.1 Bistånd värld förändringi ien

förstaI kapitlet förändringarnabelyses i vår omvärld. möjligheterNya har
öppnats den globala avspänningen. Samtidigt freden fåttgenom som en
chans på många håll har oroshärdar uppstått, många etniskamednya
förtecken. Inom mångfacetteradeden tredjek världen både länders ryms
med stark ekonomisk utveckling och länder genomgår kriser.svårasom
Demokratiska och ekonomiska reformer genomförs i många länder.nu

En majoritet folketsvenskastor har under alla år biståndetansettav att
bör ligga på hög nivå. Denna majoritet har sjunkitdock under 1992,en
sannolikt följd den ekonomiska konjunkturnedgången och ökadsom av
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effekterdessifrågasättandetbiståndet ochKritikenarbetslöshet. mot av
aktivtlikvälUtredningen konstaterarbidragit till detta.ha att ettkan också

förOmfattande analysarbeteninom biståndet.bedrivsförändringsarbete
Förändringarförligger till grundenskildafor länderregioner såväl avsom

förutsättningar. Förefterutformaspolitiken. Biståndetden svenska nya
samarbetetkrisanpassning, för andra kanökadvissa innebär detländer

Ökad vidviktvillkor. läggsjämbördigai påutvecklas banor mernya
ekonomiska refor-utveckling,tillansträngningarmottagarländernas egna

ieffektivitetenrättigheterna ochför mänskligade utnytt-respektmer,
be-ansvarsfullt ledarskap, rättsstatensbiståndet. Frågorjandet omav

tillväxtenfrämjandet harnäringslivet ochproduktion iökadtydelse, av
kommit förgrunden.i

påutredningen pekai kapitlet villförslag läggstillbakgrund deSom som
internationellahuvudfrågor i svenska ochdetochtendensernågra samar-

liksom frågororganisationutformning,biståndetsbäring påharbetet som
samordning.styrning ochom

utrikespolitiska relationerna. Försvenskadel deBiståndet utgör aven
Solidariteten medrelationerna.huvudpartenvissa detländer utgör av

utvecklings-i svenskagrundpelaren detmänniskor ärlottadesämre
upplystfinns inslagocksåfattiga länder. Men härsamarbetet med ettav

utveckling i andra delarpositivföråtgärderegenintresse, att aven
för positivförutsättningperspektivet också utgöri längrevärlden det enen

ifredlig utveckling världen,världen. Enutveckling i vår del en expan-av
fattiga kani ländernavärldsekonomi, utveckling också dederande somen

massmi-förhindraAIDS-hotet,miljöförstöringen, kontroll överhejda
intresse. Interna-rikai de ländernasflyktingskap ligger ocksågration och

detta vårtlyft fram olika aspekterkommissioner hartionella gemen-av
Security andInitiative Globali Stockholmdet sksenast onsamma ansvar,

1991.Governance
hosinnefattar brettu-ländernaförbindelser medVåra ett engagemang
ochhandelinternationell samverkan,organisationer iindividersåväl som

effektivitetocksåpolitisk dialog och utbyte,relationer,kommersiella men
viktigt bistån-därförutvecklingssamarbetet. Det ärlångsiktighet i attoch

helhetsperspektiv.ifrån sådantutgårdet ett
levnadsnivå. innebärDetfattiga folkenstill höjasyftar deBiståndet att

iutvecklingfrämjainternationella agerande börnationella ochvårtatt
för utveck-verkaochdirekt samarbetefattiga länder, att engenomgenom

påverkardessa länder. Detmiljöninternationellaling i den som gynnar
relationer medvåra direktaforainternationellamedverkan isåväl vår som

krediter och skuldlätt-handel,Ekonomiskt samarbete,mottagarländerna.
främja ansträng-för ländernasbetydelsenadsåtgärder är attstor egnaav

Regering ochsysselsättning.tillväxt ochstabilfå till ståndningar att
marknadseko-utveckling ochdemokratiskviktenriksdag har betonat av

främjar respektenekonomiska reformer och åtgärdertillnomi. Stöd som
samhällsutveckling ochdemokratiskmänskliga rättigheterna ochför de en

utveckling. Dessabärkraftigförtill miljön centrala typerärhänsyn aven
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åtgärder aktualitethar inte bara i fattigastede förländerna ocksåutan
Östeuropa.länder i t ex

Resursfrågorna viktig faktor.är i första kapitletDen redovisadeen
utvecklingen i u-länderna pekar bl ökade inkomstklyftorpå rikamellana

fattigaoch länder. Den ekonomiska inedgången industriländer,många
däribland Sverige, medför dock de internationella frågorna i fallmångaatt
får tillbaka förstå närliggande Effektiviseringproblem. offent-denmer av
liga verksamheten gäller också biståndet. Det gäller därför fåatt ut mer av
insatta resurser.

De riksdagen fastställda biståndspolitiska målen vägledande förär detav
Ökadesvenska biståndet. krav på bistå iländer vår närhet,att nya

krisområden kräver insatsersnabba minskatoch bistånd i den ekono-som
miska krisens spår gör prioriteringsfrågorna blir särskilt viktiga. Detatt

frågor hur katastrofer kan förebyggas insatsernaoch bättre integrerasreser
i det reguljära utvecklingsarbetet. Merparten dessa katastrof-mer av
insatser idaggår till lindra effekter krig konflikter.och Utvecklingenatt av
i världen pekar på nödvändigheten fortsatta sådana insatser. Utred-av
ningen vill samtidigt viktenbetona långsiktig utveckling, vilket också iav
viss mening katastrofförebyggande.är Gemensamma ansträngningar krävs
för människor framtidstro i sina miljöer. frågaDetatt ärge attegna om
höja produktiviteten inom jordbruk och näringsliv inomoch offentligaden
sektorn och underlätta människors ansträngningar till livbättreettegna

förbättrad livsmedelsproduktion, hälsa, utbildning och kompetens-genom
uppbyggnad, institutionsbyggande, infrastruktur Många länderm m. upp-
visar tillväxt dem intressantagör samarbetspartners i etten som som
bredare perspektiv. Biståndet måste organiseratså det kan påattvara svara
olika behov, förändrasockså kan tiden.översom

Frågor biståndets effektivitet måste relateras till såväl politikensom
innehåll biståndsförvaltningens utformning. Mottagarländernas prio-som
ritering förmåganoch viljan och genomföra nödvän-attav egna resurser
diga reformer förär avgörande biståndets förmåga bidra till föränd-att
ringar. Den faktiskt förda ipolitiken enskildade länderna därmed Ökadges
betydelse vid bedömningen biståndet, särskilt förrespektenvadav avser
de mänskliga rättigheterna, demokratiseringen, ekonomiska reformer, ef-
fektivitet i förvaltningen och ansvarsfullt ledarskap.ett

långsiktigtEtt samarbete kräver förståelse och hos bredaengagemang
i framstårsamhället. Det för utredningen väsentligt attgrupper som

närings-svenskt och samhällsliv, organisationer enskilda olikaoch på sätt
kan i biståndet. Mångfalden i därförsamarbetet blir viktig.engageras

Folkrörelser och enskilda organisationer viktig ispelar roll opinions-en
bildningen. Många människor effek-deras verksamhet,engageras genom
tiva biståndsinsatser genomförs till förmån för fattigastede och genom
deras verksamhet framväxtenstöds folkliga rörelser.av

Det krävs också saklig kontinuerlig informationoch behovetatt en om av
hjälp kombineras med redovisning biståndsansträngningar.resultatav av
Resultatredovisningen blir viktigare. Utvärdering i biståndet kontinu-sker
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effekterredovisaför tydligare kunnapågårutvecklingsarbeteerligt och att
biståndet.av

såväl kompetensupp-internationellt samarbete kräverintegreratEtt mer
internationelltför samråd. Det röreffektiva formerbyggnad norma-som

ibehandlasför biståndför kriterierFN,tivt inomarbete somramen
iSverige gårenskilda länder.tillpolicy relateratOECDDAC liksom

Avtaletövrigaintegration med Europa.riktning ettökad europe-mot om
iSverige deltakaninnebärEESekonomiskt samarbetsområdeiskt att

ochtjänster,förfri rörlighetinre marknad medEGs varorpersoner,
iorganisationen ochinomSverigei EG skullekapital. medlemSom

aktivtbiståndspolitik kunnaför likartadländersamverkan med ensom
får genomslagu-ländernahandlandefor framsyntverka gentemotatt ett

medlemsländerna.hos
integra-europeiskvidi biståndetstudie rörande konsekvenserDen en

myndigheterna kanochutrikesdepartementetgjortstion redan avsom
myndigheter hurochdepartementför fortsatt dialog mellanbas manvara

aktivt bevakakompetensområdet.minst Attsig inte påförberedakan mer
tjänstgöring inomtillmöjligheterutnyttjafältet ochEG-biståndet på

ikunskapernaför ökapraktiska åtgärderEG-administrationen är att
till kompetens-möjligheterochmyndigheter. Behovochdepartement

Europakom-Statsförvaltningensstudienibelystsutveckling har närmare
199296.petens, Ds

sig lskulle röratill biståndssamarbetebidraget EGssvenskaDet om ca
föreligga forFörutsättningar tordeSärskilt godamiljard år.kronor per

Nederlän-biståndspolitik såsomlikartadmedmellan ländersamarbete
Sverige.ochFinland, NorgeDanmark,derna,

biståndetsamordningoch9.1.2 Styrning av

styrning,styrning riksdagensformerfleraUtredningen behandlar rege-av
hierarkiska styrfeno-styrning.myndigheternas Dessaringens styrning och

medsamarbetetgällerfrån flera håll, vadin igriper varandra texmen
tonvikten på översynutredningen lagtföljande harenskilda I detländer. en

pådelsbyggerändringar i strukturer ochtillFörslaghelheten. processerav
bedömning hurpåidag och delsharbristeranalys de systemet avenen av

effektivtflexibelt ochpåframtidens kravklarakommer ettattsystemet
bistånd.

dessasamarbetsländernaefterfrågan ibehov ochBiståndet styrs av -
hierar-fleraBiståndet berörsvenskadennågon aktör påtolkas scenen.av

efterfrå-behov ochuppfattningarskildaolika roller,kiska nivåer med om
skapasvårtdetDetta kan göraflera parallella attstyrprocesser.samtgan,

för styrning.tydliga former
samarbetet medmångfalden i biståndet ocksåUtredningen att germenar

Östeuropa initia-visioner ochidéer,dynamik. Mängdenu-länderna och av
organisationenförbetingelserflexibilitet skaparbiståndet och atttiv ger

möj-Mångfalden ökarerfarenheterna.läraverksamheten och avanpassa
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föreffektivt minskar riskenligheterna bedriva samarbete och storaatt ett
svåröverskådligtmisslyckanden. Effekterna blidetta kan dock styr-ettav

system.
finns enklare vad detdock åtgärder kan än ärDet göra systemetsom

biståndets miljö kännetecknas turbulensidag. Utredningen att avmenar
viktig irollcentrala delarna haroch osäkerhet. De attsystemet enav

operationellaförtydliga för verksamheten medan demål och ta ansvar
Utredningen fasterfattas decentraliserat möjligt.besluten bör så som

möjligheterna decentralisera beslut ochsärskilt vikt vid peka påatt attstor
nivå.lämpliga övergripande styrfunktioner på centralange

rolltill precisera utrikesdepartementets och sär-Förslagen strävar att
Syftet Förslagenskilja från myndigheter. meddepartement är att ange

mindreuppgifter instrument blir belastat medoch så departementetatt
handläggning.detaljfrågor kring biståndets Istället skall departementet

frågor biståndets resultatinrikta sitt övergripande mål,kunna arbete på om
givarländersamordning inom och medoch såväl landet med andrasom-

ledning.de mottagande ländernas
fråninte isolerat detstyrningen biståndet kan behandlasMen somav

förändringarstyrinstrument till iförändringar i leder sättetskall ochstyras,
former för styrningbistånd. Utredningen föreslårberedaatt sam-nya av

myndigheter-enskilda förändringar bådemed länder berörarbetet som-
styrmöjligheter.regeringskansliet riksdagensarbete, ochnas

minskareffektivt ändamålsenligt utformade styrinstrumentMed och
riksdagensi Genom beslutsamordning skeden.behovet omsenareav

instrument medelstilldelning sker denorganisationsuppdelning, ochmål,
lik-Samordning biståndet sker,viktigaste samordningen biståndet. avav

alltifrån till insatser istyrning, nivåer riksdagsbeslutpå många samar-som
olikaUtredningen behandlat aspekter både denbetsländerna. har av

informella, kommuni-formella samordningen bygger påoch den sommer
biståndsadministrationenskation information delar.och mellan

biståndet i samordnatUtredningen svenska väldet ärstortattmenar
finns ocksåfördelningen roller och kompetensområden. Men detgenom av

flera myndig-vissa finns faller inomproblem. Det arbetsområden som
sådanabefogenhet Utredningen på antalheters och kompetens. pekar ett

särskild vikt myndigheterna håller varandraområden där det är attav
informerade sin samrådverksamhet och där det behövs ommeraom

planering 9.3.frågor kompetensutveckling, upphandling kapochrörsom
Utredningen vill informella kontakterna påockså peka på betydelsen deav
handläggarnivå kostnadseffektivt skapa dendet gäller sättnär påatt ett

samordningen.nödvändiga
UtredningenMyndigheterna verkar ibland i länder. attmenarsamma

i olika länder.SIDAs arbetssätt naturligen bör verka IBITS och degör att
klargörandenfall SIDA i länder krävsde då BITS och verkar samma

beträffande arbetsfördelningen från regeringens sida.
Även biståndet sin relativt kan deti helhet väl samordnatär varaom

för få överblick samladegivare detsvårt såväl attmottagare avsom
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biståndet tillsvenska enskilt land. Utredningens förslag syftar i dennaett
del till underlätta möjligheter till överblick.att

Förändringsbehov9.1.3

skisserats förDe problem kännetecknande biståndet idag.är Desom ovan
lösningar utredningen föreslår skulle underlätta styrning och samord-som
ning det utvecklingssamarbete Sverige bedriver. förutsätt-Underav som
ning biståndspolitiken ligger fast frågan styrnings-hur och samord-äratt
ningsinstrumenten för fungera effektivt för framtidabör detattanpassas
biståndet. Utredningen vill följandesärskilt peka på konsekvenser for
biståndet förväntade utvecklingendenav

förO Motivet biståndet solidaritet egenintresseoch upplyst grundatett-
insikten fred utveckling i interna-på hållbar och endast kan skeattom

tionell församverkan talar utvecklingen i fattiga ländernade ävenatt-
i framtiden bör intresse inom politiken.centralt den svenska Detettvara
faktum ömsesidigadet globala tydliggörs allt flerberoendet påatt

förstärker intryck. Enligt utredningens uppfattningområden detta kom-
aktiviteter inom fortsättningsvisdetta område även krävaatt storamer

finansiellt organisatoriskt.såväl Mot bakgrund denresurser som av
ekonomiska krisen enligtdet utredningens mening viktigtär strävaatt
efter nödvändiga besparingar rationalise-kan åstadkommasatt genom
ringar inte ambitionsnivå ihotar mål och verksamheten.som

internationella innebär flerO Det ökade utbytet också aktörer äratt
Mångfalden viktig. Samtidigtverksamma. ställer ökade policy-är det

i internationella organisationerrelaterade arbetet krav samordning.på
politiska förutsättningarDet gäller också bedömningar och för sainar-

enskildabete med länder och regioner, också frågor fredrör ochsom om
Enligt utredningens mening blirsäkerhet. utrikesdepartmentets samord-

frågori sådana viktigare. effektivisering inande roll Arbetet med FNs
utvecklingsfrågor sig framhar i drivit samverkan departe-övermer av

i fackorgan tvingar framArbetet FNs samrådmentsgränserna. mer av
på hemmaplan.

ödesfrågorna miljö. befolkning, demokratise-O Flera de globalaav som
ring inte minstär områden där folkrörelser och enskilda organisationer

aktivt internationelltspelar centrala roller. Ett svenskt agerande kräver
förankring och deltagande dessa. arbete enligtDetta underlättasav
utredningens mening ambassadören för enskildamedattav ansvar
organisationer förank-NGO och kansli får organisatoriskdennes en

förring i avdelningen internationellt utvecklingssamarbete. frukt-Ett
bärande mellan enskilda organisationer interna-samarbete svenska och
tionella organisationer inom katastrofområdet.har utvecklats

i biståndssammanhangO EG betydande aktör ochär sammantageten
för offentligamedlemsländerna 40 % biståndet.det samladesvarar ca av

Översiktligafinns biståndsgivarna.I detta samarbete några de störstaav
gjorts inför ianalyser eventuellt svenskt medlemsskap Aktuelltettsom
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biståndinriktningen EGsbiståndspolitiken, 1992 påNr tyder att av
politik biståndsområdet.i Sveriges påhuvudsak medöverensstämmer

emellertid belysning inför kommandeVissa frågor kräver närmare
samverkan,förhandlingar. ochBl gäller detta gemensamma programa

jifrånupphandlingfrågor inom biståndet Utredningen utgår attmm.
förberedelsearbe-frågor inom för påbörjadebehandlas detdessa ramen

biståndsmyndigheterna.vid utrikesdepartementet ochtet
multilate-uppträdande inom denO Behovet samordnat svensktettav mer

inter-Biståndi SOU 199148,poängteradesrala verksamheten genom
vid u-avdelningennationella organisationer. multilaterala enhetenDen

i olika frågor förfackdepartementenaktiverat kontakterna medhar att
i internationellaåstadkomma enhetligt uppträdandekunna ett samman-

fortsättaansträngningar så detUtredningen börhang. dessa attattanser
fördjupas, specielltbibehållas och närnätverk byggts kan nusom upp

långsiktig förhandlings- ochinnordiska FN-projektet gårdet en mer
återföraviktenvillgenomförandefas. Utredningen också betona attav

till multilaterala agerandeterfarenheter från bilaterala arbetet detdet
finna effektiva former för detta.och att

inomverksamhet har bredd. HuvudansvaretO Världsbanksgruppens stor
världsbanksfrågorna överfördes 1989regeringskansliet försvenskadet

Samtidigtfinansdepartementet. ban-från utrikesdepartementet till som
kapitalmarknaden och på skuldområdet ärkens betydelse aktör påsom
faller finansdepartementetstill frågor underkoppladnära ansvarsom

organisationenutvecklas till ledandekommit denhar Världsbanken att
policyrådgi-finansiellt ocksåutvecklingsområdet inte barapå utan som

tekniskt bistånd. Under år hartillhandahållareoch senarevare av
tydligare orientering fattigdomsfrågor,fåttbanken alltdessutom moten
utvecklingsprocessen frågormiljö, kvinnans ställning i dvsmm, som

prioriteringar.biståndspolitiska detlinje Avligger i med svenska
till Världsbankens verksamhet.biståndet ökad andelgårsvenska nu en

i formerbidrag, dels där svenskadirektasker delsDet storagenom
koordineras Världs-biståndsinsatser och biståndsmedelbilaterala av

utredningensEnligtmiljarderbanken, drygt 1,5 kr âr.sammantaget per
multilateraluppfattning troligen sammanhållenskulle det underlätta en

Världsbanksfrågor åter-förpolitik inom regeringskanslietansvaretom
Givetvisframhållits i SOU 199148.fördes till u-avdelningen, såsom

samrådsmekanismeromständigheter fungerandebehövs under alla väl
utrikesdepartementet finansdepartementet.mellan och

fritidigare politik för världshandel.Sverige driver sedan aktivO enen
förhandlingar internationella handelnför förs denInom omramen som

samråd ochfrågor intresse för u-länderna böroch rör stortsom av
regeringskanslietivid mellan deavstämning svenskt agerande ske delar

minst textilhandelprimärt gäller intearbetar med dessa länder. Detsom
arbe-jordbruksprodukter. Det ocksåoch importbetingelser rörande rör

omfattarstudiegrupper områdenutvecklingsavtalmed ochtet avsom
Handelsavdelningenförbetydelse råvaruberoende u-länder.stor ansva-
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för samordning.rar
Ett breddasätt den svenska inärvaron de fattiga ländernaatt är att
främja svenskt näringslivs i u-länderna, framför allt inomengagemang
områden där näringslivsvenskt besitter komparativa Fördelar i form av
erfarenhet och kompetens. frågorDet näringslivetsrör stärkaattsom
kontakter med u-landsmarknaden, där konkurrensförmåga i form av
pris och kvalitet, utbudsproñl och marknadsföring centrala.är Ambas-
saderna kan också viktigspela roll. bilateralaDet biståndets innehållen

biståndsorganisationernasoch arbetssätt har betydelse för främjandet
brett svenskt Det också i interna-rörett engagemangetav engagemang.

tionella organisationer för Öka möjligheterna utnyttja svenskaatt att
tjänsteroch i deras verksamhet. Tillgänglig statistik visar attvaror

upphandlingen svenska tjänsteroch på multilateraladenav varor
marknaden inte istår någon helst proportion till förhållandevisdensom
omfattande volymen bidragen.de svenskaav

regeringensI ställningstagande till nyligenden genomförda analysen
utvecklingssamarbetet med länder i Asien prop 199293 fram-100om

hålls isvensk kompetens utsträckningökad bör kunna sigatt göra
gällande inom miljövårdens industrinsoch områden. En långvarigtex
biståndsförbindelse skulle kunna breddas till långsiktigtatt avse mer
jämbördiga relationer. Regeringen betonar det självfallet ankommeratt

myndigheternapå initiativ och etablera kontakter förbehövsatt ta som
förverkliga intentionerdessa avseende utnyttjandet svenskatt av re-

sursbas där denna relevant konkurrenskraftig.är och
mottagarnamenRollema arbetsfördelningenoch ocksågentemot gent-

andra givare måste tydliga och förgrund denemot utgör alltvara en
viktigare givarsamordningen.
Samordningen biståndsmyndigheternamellan måste också tillanpassas
förändringarna i biståndets miljö. Den ökade bredden i såvälsamarbetet
ifråga antalet samarbetsländer innehållet i verksamheten krä-om som

anpassning. Samtidigt vill utredningen betona begränsade admi-attver
nistrativa sätter gränser för antalet länder med vilka Sverige kanresurser
utveckla långsiktigt och djupt Europaintegrationensamarbete. ochett ett
medlemsskap i EG skulle kunna motivera ökad koncentration i deten

bilateralasvenska biståndet. Konditionaliteten i biståndsgivningen,
kraven redovisningpå resultat följandeoch därav metodfrågor ärav
exempel på områden berör organisationer.allasom
Fältorganisationen ibör sina huvuddrag återspegla kraven på helhetssyn
i utvecklingssamarbetet. framförDet allt utvecklings-rör det svenska
samarbetet med huvudmottagarländerna. Helhetsperspektivet kräver

kvalificeradockså bevakning och analys fältet. frågorpå Det rör om
utvecklingen i länderna och den utvecklingspolitik förs, samord-som
ningen relationernade svenska enskildamed länder kunna visaattav -

ansikte liksomutåt främjakunna samordning medett andraatt-
givare, aktiv bevakning FNs och VärldsbankensIMFs verksam-en av

förhet kunna driva olika frågor effektivt i internationellade organi-att
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sationerna.
O Arbetet införamed sk mål- inomoch resultatstyrning statsförvalt-att

liggerningen i linjeväl med vad utvecklingen enligt kräver.ovan
Kraven regeringenpå tydliga förmål liksomverksamheten ökaratt ange

det beslutsunderlag myndigheterna lämnar till regeringen måsteatt som
baserat på tydlig erfarenhetsredovisning. för styrningFormernavara en

och samverkan måste utformade Förutsättningarså de skaparattvara
för den enskilda myndigheten effektivtpå sätt verkställaatt ett upp-
gifterna.

Mot bakgrund Förväntadeden utvecklingen i världen detärav samman-
fattningsvis utredningens bedömning bl följande faktorer kommeratt atta

betydelse för styrning och samordning biståndetvara av av
mottagarländernas prioritering viljan förmå-och ochav egna resurser-

genomföra nödvändiga reformer avgörande för biståndetsärattgan
förmåga bidra till förändringar. Den faktiskt förda ipolitiken deatt
enskilda länderna därmed ökad betydelse vid bedömningenges av
biståndet,
flera intressenter viljakommer påverka utformning och inriktningatt-

biståndet, inom nationensåväl internationelltav som
prioriteringsfrâgorna i biståndet blir viktigare-
mångfalden i biståndet kräver överblickgod och krav kommerstora att-
ställas på kompetens föroch sakunderlag ändamålsenlig styrningen
det ställs krav styrningen tydligstörre på och klar, inriktadär påatt att-

fárdriktning och till möjlighetenkopplad redovisa resultatattange
tydlig styrning innebär formellbehovet samordning minskar.att av-

informellBehovet samordning förväntaskan dock öka. Utredningenav
diskuterar kostnadseffektiva för sådan samordning.vägar

9.2 Riksdagens styrning

Riksdagen för biståndet fastlägga volym, mål ochattanger ramarna genom
organisationsstruktur. Riksdagen fastställer huvudsakliga inne-också det
hållet beslut statsbudgeten, reglerar biståndet mul-genom om som genom
tilaterala bilateraltkanaler, bistånd, fördelning på myndigheter och fördel-
ning delar bistånddet går till enskilda Enskildaländer. riksdags-av av som
ledamöter sitter i myndigheternasmed fårstyrelser denoch vägen också
information.

biståndspolitiskaDe målen förutgör grunden styrningen biståndet.av
förstärkerMålen och kompletterar varandra inom för detramen gemen-
syftet höja fattigade folkens levnadsnivå. framstår förDetattsamma

utredningen väsentligt styrningen biståndet inomkan skeattsom av ramen
för det helhetsperspektiv tidigare angivits. styrinstrumentDesom som
krävs i olika situationer måste ändamålsenliga komplet-och varandravara
terande.
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Riksdagen har påorganisationsstrukturen.Styrningen sker också genom
biståndsorganisationerna ocholikafattat deregeringens Förslag beslut om

i kapitel 9.3.utredningenTill arbete återkommerverksamhet. derasderas
vilket kräverför riksdagenviktigt instrumentvia anslagenStyrningen är ett

överblick.tydlig ochanslagsstrukturen äratt ger
olikaförinformation behöver över-beställa denRiksdagen kan man

svårigheterpekat pårevisorer harRiksdagensväganden och beslut. att se
tillbidragenuppsplittringenminstintei verksamhetenhelheter avp g a-

Utredning-insyn.fråganochenskilt många anslagsposterland påett om-
tilli hur ochframförallt ligger utläsasvårighetenbedömning är attattens

användas.och kommerbiståndsmedlen använtsvilka verksamheter att
ochinterpellationermotioner,refereras i kapitel 7 rörandeStudien som

riksdagenvid handentvå årenfrågor i riksdagen under de attsenaste ger
helhetsbild det svenskainformationi behovtycks avsom ger envara av

väckerDiskussionen rörande landramartill enskilda länder.biståndet
andelutredningen allt störreSamtidigt konstaterarintresse. att avstort en

utanför landramarna.enskildatill länder gårbiståndetdet svenska
få överblickinformationtillgänglighjälpidag medsvårtDet är att av

jämfört medutbildningtillvolymerbiståndsområden,centralaöver t ex
jämfört medgrundutbildningpåmycketverksamhet, hur satsassomannan

utbildning.högre
utanför landramar börSIDAsbistånd gårInformationen det somom

i diskussionen.för få relevant platsöverskådligt attpresenteras enmer
ämnesområ-ellerredovisning påfinns också behovdetMen terna-ett av

övrigatill riksdagen deinformationenockså önskvärtDetden. är att om
förbättras.verksamhetbiståndsmyndigheternas

direkt kunnafrån riksdagenönskemålutläsaDet går attettatt mer
demokrati ibristanderättigheterna ochmänskligapå brott demotreagera

förintresseStudien visarbistånd. påsvenskt stortländer ettmottarsom
frågor.dessa

utsträckning kunnaifrågorna skulle störreInterpellationerna och ut-
sig biståndet. Dennainformeraförriksdagsledamöternanyttjas att omav

relativt litet.idagmöjlighet används
för riksdagsledamöternamöjligheterna attUtredningen konstaterar att

Anslagsframställningarnaåtskilliga.information biståndsområdet ärpå
möjlighetmöjlighet. Riksdagen harsådan attfrån myndigheterna är en

frågestunder ochregeringen. Särskildafråninformationin önskadbegära
intetycksProblemetexempel på detta.förhör i utrikesutskottet är attvara

finnasverkar detför liten. Snarareinformationtillgänglig ärmängden
koncentreradsammanfattande,överskådligt presenterad,behov av mer

tid villbegränsadför pådentydlig information, underlättaroch somsom
bistånd.överblick svensktfå över

därförförslag till riksdagen. Det ärregeringensBudgetpropositionen är
information tillsystematisk och samladfrågannaturligt kopplaatt om

redovisas förAnslagfaktabilagan.budgetpropositionen medriksdagen till
C2 ochSIDAbilateralt biståndbistånd Cl, annatmultilateralt genom
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bilateralt bistånd biståndsmyndigheter,andra skuldlättnadergenom mm
C3. Antalet vuxit, för erhållitanslagsposter har dels länderatt nya
landramar, fördels vissa fåttändamål under skedenatt nya en mer
framträdande plats i biståndet miljö, demokrati. redovisningDen som
sker idag svåröverskådlig. Utredningenär det behövs klarareattanser en
anslagsstruktur. beträffar faktabilagan förändringarVad sker idag mot en
klarare överskådligoch redovisning.mer

Riksdagen fattar strategiska ifrågabeslut både mål och medel. Förom
beslut på medelsnivå bör överskådlig.strukturen Utredningengöras mer
föreslår förenklingar beträffar myndigheter.både vad länder och

Med anledning följandevad föreslår utredningensagtsav som ovan
O Tydlighet vilket bistånd och gjorts ivad tillbaka-ettom som ges som

blickande perspektiv, redovisningen biståndets innehålldvs ochav
förbättras.resultat bör fördjupad redovisningEn resultat bör natur-av

ligen länkas till planerings- redovisningsprocesserde och utvecklassom
i biståndet. Utredningen förändringsarbetedet påbörjatsnoterar som

beträffar budgetpropositionensvad faktabilaga Svenskt bistånd.
utvecklingsarbeteDetta bör fortsätta. biståndet tillDet samlade huvud-

mottagarländerna bör redovisas likartat från vilkapå sättett oavsett
anslagsposter bidragen kommer.

tekniska framAv skäl uppgifter bokslut ocksårent att om men- -
styrningssynpunkt faktaredovisningbör denna biståndet tids-ur om

mässigt tillkopplas budgetpropositionen .Ökad tydlighet iO framåtblickande perspektiv. propositionstextenIett
framgå förbör tydliga mål biståndet eventuella villkor tilloch kopplade

samarbetet. Sådant direkt till politiskastöd kan relateras densom mer
och ekonomiska utvecklingen i binda tilllandet kan svårt attvara
exakta belopp i propositionen. tydligt regeringenDet bör dock göras om

forhar avsikt förutsättningarna i övrigtsådant stöd elleratt ge om
bedöms bli uppfyllda. Tillsammans utförligare faktaredovisningmed en

det pågående riksdagen möjlighetersamarbetet detta bättre änav ger
idag styrsignaler rikta framföroch dessa allt det totalaatt motange
landprogrmmet. Styrningen till ikan då relateras helheten utvecklings-

särskilt poli-samarbetet, där också sådant stöd måste baseras påsom
tiska makroekonomiska bedömningar, i första betalnings-och dvs hand
balansrelaterat demokratistöd, ingår istöd och underlaget.

O En anslagsstruktur med tydligare redovisning på anslagsnivå och en
förenkling på anslagspostnivå. planerade långsiktigaDet stödet på an-

regionnivåslagsposter bör ske på beräknad medelsfördelning förmedan
enskilda föreslås formländer redovisas i planeringsramar. I dessa börav
ingå verksamhet långsiktig karaktär och tillkan relateras länder-av som
regioner, dvs i huvudsak inomverksamhet nuvarande landramar och
delar miljöbiståndet, mänskliga rättigheterdemokrati och sådantav
katastrofbistånd planeringsbart, dvs återuppbyggnadska-ärsom av

forraktär. redogörelse förändringar i kapitelEn närmare dessa lämnas
9.5. Enligt utredningens uppfattning riksdagen sin meningbör kunna ge
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till beträffande nivån planeringsramarna för enskilda länder.känna på
statistiska materialet förbättras, detI takt med det resultatatt avsom

utvecklingsprojekt drivs tillsammans Statistiska Central-medsom nu
fördelatblir effektivare redovisa biståndbyrån, möjligt pådet sättatt ett

demokrati, utbildning, häl-verksamhet miljö,på ämnesrelaterad som
för riksdagensvilket också bättresovård bör grund över-etc, ge en

tillfäl-Publiceringen biståndsstatistisk årsbokväganden. kan utgöraav
för riksdagen principiellt diskutera biståndets inrikt-len kunnaatt mer

fördelningning, verksamheter.pá länder och
fram och analyserUtvärderingssekretariatet kan underlag ärta som av

försärskilt intresse för riksdagen underlagoch därmed också skapa
vitalisering konstruktiv kring biståndsfrågor.och debatt aktuella

9.1 C i budgetpropositionen.Tabell Förslag rörandekonstruktion Litteraav
Antal underposter
anslaget

Bidrag till internationella biståndsprogramCl

C2 Bistånd SIDA 9genom
till AfrikaBasprogram- till AsienBasprogram- till LatinamerikaBasprogram- Betalningsbalansstöd- Katastrofbistånd- Bistånd folkrörelser ochgenom- enskilda organisationerandra

DemokratiMänskliga rättigheter- Särskilda program- lnformationsverksamhet-
C3 Förvaltningsanslag SIDA l

C4 Bistånd 3BITSgenom
Tekniskt samarbete- U-krediter- Internationella kurser-

FörvaltningsanslagC5 BITS l
Bistånd SARECC6 lgenom

C7 Förvaltningsanslag SAREC l

C8 Bistånd SwedeCorp 2genom
Näringslivsfrämjande- lnvesteringsverksamhet-

C9 Förvaltningsanslag SwedeCorp l

Cl 0 Förvaltningsanslag
Sandö U-centrum l

Förvaltningsanslag Nordiskal
Afrikainstitutet l

Projektbidrag, utredningar,Cl 2
biståndskostnaderandra l
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Planeringsramar för budgetåret milj.krxy

BeloppAfrika

Angola
Botswana
Etiopien
Guinea Bissau
Kap Verde
Kenya
Lesotho
Moçambique
Namibia
Sydafrika
Tanzania
Uganda
Zambia
Zjmbabwe
Övriga Afrikaländer i
Regionala program
Totalt Afrika

Asien

Bangladesh
lndien
Laos
Sri Lanka
Yietnam
Ovriga länder i Asien
Regionala program
Totalt Asien

Latinamerika

Utvecklingssamarbete med
Centralamerika x
Utvecklingssamarbete med
Sydamerika x
Totalt Latinamerika

försök struktureraBeträffande multilaterala verksamheten pågården att
överblick. revideradfor skapa bättre Enanslaget på annorlunda sätt att

redovisa medels-tydligareenligt förslag i tabell 9.1 skulleanslagsstruktur
ocksåfördelningen För myndigheterna. struktur skulleefter anslag Denna

iredovisasmedelsfordelning enligt principerkunna inrymma de som
färrefördelat och därmed ocksåkapitel långsiktigt stöd på länder9.5, dvs

för verksamhetämnesrelateradanslagsposter och lägre belopp av mer
kortsiktig natur.

Biståndsorganisationens struktur och arbetssätt9.3

frågorKonstitutionella9.3.1

föreskrif-För riksdagensRegeringen enligt konstitutionenbär ansvaret att
skyldigheten ledafunktion ingåriakttas. regeringens styrandeI attter
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statsförvaltningens verksamhet, där dock myndigheterna tillforsäkradeär
bestämd självständighet regeringen.även gentemoten

Riksdagen proposi-beslutade 198687 KU l9868729 på grundval av
tion 19868799 majoritet regeringen myndighe-med hur skallstor styra

särskild för utredningen följandeFrågor relevans rörterna. av
Regeringsformens förbestämmelser regeringen utrymme enger-

starkare styrning förvaltningsmyndigheterna regeringenunder änav som
hittills skett. utnyttjas för förvaltningenDetta bör påutrymme ettatt styra

uppfyller riksdagens i intresse.sätt krav och medborgarnasärsom som
motiven till Förslagen regeringen bemyndigandenI ellerattanges genom

praxis förvaltningsmyndigheterna självständigtkan rätt attgenom ge agera
utifrån mindre precisa direktiv fråneller regeringens sida. grund-Denmer

frihet för myndigheternalagsskyddade själva enligtbestämma 11 kapatt
7 § regeringsformen syftar primärt till vidrättssäkerhetenatt garantera en
förvaltningsmyndighets handläggning konkret ärende rörettav som myn-
dighetsutövning. enligt iDetta skall dock, motiven propositionen, inte

förbud för sigtolkas allmänt regeringen och ledamöter uttaladess attsom
i frågor förvaltningsmyndigheternasrör verksamhetsområden. Isom mo-
tiven framhålls i praktiska regeringen får, elleravgöranden vad kanatt om
bör i förhållande till myndigheterna svårigheternagöra bör kunna bemäst-

i olika situationerna.deras
informella förkontakter mellan regeringen eller företrädare regerings--
kansliet tjänstemänoch hos myndigheterna viktiga och nödvändigaär
inslag i regeringens relationer till myndigheterna.

Regeringens styrning myndigheterna föreskrifter ochsker blav genom a
skriftliga Informellaandra direktiv. samråd mellan departement och myn-

digheter får givetvis förekomma får offentligadenersätta styr-men
ningen. motiven till propositionen anförs enligt striktI det analysatt en av
regeringsformens inte föreligger hinder vid informellaregler något att
kontakter avhandla vissa frågor inom för myndighetsansvaret.även ramen

kan sig frågor hur olika författningar förmåner skallDet röra om om om
tillämpas, förordnas viss tjänst.tolkas och eller skall påvem som en

Riksdagen regeringenoch bör tydligare förväntarvadange som man-
sig myndigheterna frågaskall åstadkomma i verksamhetensatt om

Detaljstyrningresultat. myndigheterna bör minska.av
utveckling myndig-Det krävs här samspelet mellan regering ochen av

riksdagensheter. Från och regeringens sida myndigheterna ökadbör ges
frihet disponeradet gäller tilldelade myndighe-när de ochatt resurserna

förse regeringen långsiktigt för riksdagens ochmåste med underlagterna
regeringens ställningstagande. enligt propositions-Detta underlag måste

kvalitet.hålla högtexten
Konstitutionsutskottet tillstyrker i propositionen.allt väsentligt Vad

beträffar informella framhåller viktende kontakterna utskottet attav
offentlighetsprincipen kan upprätthållas och sådana kontakter böratt vara

inriktade information styrning.på påänmer
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flertaletbeträffar myndigheternas ledning konstaterar utskottetVad att
Syftet säkerställaförvaltningsmyndigheter har lekmannastyrelse. är atten

samhällsorgansamordning med andramedborgerligt inflytande, behov av
befogenheter förutifrån. styrelsernatillföra Förutomoch sakkunskapatt

regeringen till-anslagsframställningar kanföreskrifter ochbeslutaatt om
i ärenden.beslutsbefogenheter andradela styrelserna även

lekmannain-enighetbredkonstaterar det råderUtskottet attatt en om
iflytandet ledning skall Genom lekmänneni myndigheternas bevaras. att

enligt värde-från riksdagen etableras utskottetviss utsträckning hämtas en
full myndigheterna.ochkanal mellan denna

samordningsinstrumentochGenerella9.3.2 styrnings-

definierats i kapitel svårärstyrningen,Den ideologiska närmare attsom
utsträckning dialog och påverkan på sättfånga. iDen handlar attstor om

sig i instruk-manifesterar regler ochHandlingsstyrningoch handla.tänka
arbetsbeskrivningar.detaljerade Som redantioner, uppdrag ochgenom

innefattandestyrinstrumentolikadiskuterats i kapitel 3 kan huvudtyper av
följandeenligtde principernatvå ovan grupperas

regelstyrningO
organisationsstymingO

resultatstyrningbudgetstyrning och0 mål-
särskildaO beslut
personalutnämningO

O informella kontakter
Regering-för viss verksamhet.kriterierRegelstyrning har medgöraatt en

organisationsstyrning.för myndigheterna exempel påinstruktioner ärens
förchefernafrågor styrelserna ochPersonalutnämning blrör myn-a om

tillsammans med mål-till budgetprocessendigheterna. relateradeFrågor
avsnitten lyfts fram centralai tidigareresultatstyrningen har deoch som

genomlysning.för styrningen kräveroch noggrannareen
kapitel visarbiståndet i tidigarebilateraladetGenomgången attav

efterverksamheten ändraderelativt harmyndigheterna väl yttreanpassat
förändringar för-emellertid för ochförutsättningar. finnsDet utrymme

visar.Bilaga De pekar bl påfallstudierna 3 och 4bättringar, vilket a
precistförändringsfas i biståndet ärvikten styrningen underatt merenav

effektivarehandlingsstyrning ochmålorienterat liksom behovet sam-av
samordningsin-styrnings-Effektiva ochordning myndigheterna.mellan

utvecklingssamarbetetsviktigt för också kunnaär motattstrument svara
iminst normativa arbetetinte detutmaningar Detoch krav. rörnya

konditionaliteten i bistån-Europaintegrationen,internationella ochorgan
bedömningar blir viktigare, lik-makroekonomiskapolitiskadet ochdär

till enskildamångfald i biståndetresultatredovisning. ökadEnkrav påsom
samordning.överblick ochländer kräver också mer av

i sigdärför inrymma och kunnaOrganisationen biståndet måsteav
följande problemkomplexhantera



184 SOU 19931

förbättrad samordning inom regeringskansliet-
tydlig rollfördelning regeringskanslietmellan och biståndsmyndighe--

och mellan bistånds myndigheternaterna
effektiv samordning myndigheternamellan-
effektivare koppling till integrationoch inom fáltverksamheten-
resultatorientering i verksamheten.-

Utredningens följandeförslag huvudfrâgor organisationsstruktur,rör
specifikagenerella och styrinstrument tilloch kopplade frågordetta som

dialog och verksamhetsplanering.

Biståndsmyndigheterna9.3.3

biståndsmyndigheter oftareFler har allt kommit arbeta i länder.att samma
i flertaletDetta har fall uttryckliga direktiv frånskett på regering och

riksdag.
Antalet länder flera myndigheterdär svenska har verksamhet har således

minskat. Beträffandeökat arbetssätten utredningenän konstaterarsnarare
olika myndigheternade även här tycks ha signärmat varandra. Iatt

enlighet med tänkandet i rollutredningenden sk skall SIDA flytta över mer
på och verksamheten i riktninggår olikamottagaren motav ansvar mer

former institutions- och kontraktssamarbeten medan BITS har breddatav
sitt framförregister inomallt det tekniska biståndet. Rollarbetet är, som
tidigare förhållningssättnämnts, delvisoch endastärsnarast ett genom-
fört. viktig iEn tendens det bilaterala samarbetet SIDA ärannan genom
krisanpassningen biståndet.av

Det bör SwedeCorp bereder genomföroch sina insatsernoteras att utan
föra direkta förhandlingar med i olikade mottagarländerna.att staten

Utredningen det i den biståndsorganisationensamlade måsteattanser
finnas ikompetens samverkan med mottagarländerna kunna påatt svara
olika utvecklingsproblem. finnsDet principielladärmed tvåtyper av
huvudalternativ beträffande organisationen antingen olikahanteraatt-

frågor organisationinom specialorgan.eller skapa Den strukturtyper av en
idag förgäller biståndet mellanformdet svenska är SIDA ochsom en -

delvis BITS kan olikapå behov medan SAREC Swede-ochtypersvara av
specialorgan.Corp är

Med ökade internationaliseringen följerden ökad efterfrågan erfaren-på
heter och kunskap inom olika samhällsomrâden. Utvecklingen visar på
sådana inom författningsfrågor,behov fmansfrågor, mil-rättssystem,t ex
jöskydd Mot bakgrund prioriteringar isvenska utvecklings-mm. av

biståndetsamarbetet det angelägetär kan dessa behov.att motsvara
Enligt utredningens uppfattning fungerar den arbetsfördelning som

myndigheterna tilldelats självaoch utvecklat bra iså länge arbetarman
olika länder. fungerarNormalt det också flerabra organisationernär
verkar i förutsättningländer under myndigheterna inte arbetarattsamma
inom områden. arbetsdelning geografiskEn baserad på åtskillnadsamma

fördelningeller ad-hoc där klargörs från fall till fallgränserna ären mer
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Öst-biståndet,möjlig. Som tidigare visats, och ytterligare bekräftassom av
finns växande antal områden där myndigheterna utnyttjarett samma
kompetens i det svenska samhället den samlade resursbasen.

brettEtt utbud i biståndet förutsätter den svenska resursbasen kanatt
till krav iställs land, till politiska miljöer,andraett annatanpassas som

förvaltningstradition, kultur- och språkområden Internationalise-etc.
ringen inom företag, organisationer, utbildning myndigheteroch under-
lättar brett och långsiktigt i utvecklingssamarbetet.ett engagemang

främjasEtt utbud indikationer Förväntadepå den efterfrå-anpassat av
i mottagarländerna. Företag och organisationer sinutvecklargan egen

kompetens eller samverkar för tillsammansmed andra få den kom-att
efterfrågas. Biståndsmyndigheterna kan lyhörtpetens ettsom genom ar-

betssätt fungera mäklare mellan mottagarländema och svensksom resurs-
bas och därmed främja sådan utveckling.en

Mottagarens prioriteringarbehov och liksom erfarenheterna tidigareav
samarbete viktigaär utgångspunkter i dialogen med angåendemottagaren
potentiella samarbetsområden. Enligt utredningens mening utgör den sam-
lade svenska kompetensen viktig utgångspunkt.en annan

Biståndet ställer höga förändringskompetenskrav på inom myndigheter
och departement. Det handlar kunna tillägna förmågansig ställaatt attom

tänka i banor och ständigt kunna möta och hantera si-om, nya nya
tuationer. Detta gäller personligsåväl omställning strukturella ochsom
organisatoriska förändringar. förändringsarbetenI sådana spelar ledarska-

för inomroll angivnade förutsättningar,skapa fåpet stor att ramarna nya
medarbetarna förändringsbenägna frigöraoch tillvaraoch medarbetar-ta

erfarenheter.kunskaper ochnas
Kompetensfrågorna gäller enskildaockså de myndigheterna för sig,var

dvs hur prioriterar verksamheten, möjligheter till kompetens-man
utveckling, rekrytering handlarDet också den samlade kom-mm. om

inom viktiganågra utvecklingsområden. situationerI därpetensen man
har knappa kan det naturligt koncentrera kompetensenattresurser synas
på ställe. framför följandeDet gäller allt inom områdenett

finnsO där det i huvudsak iresursbas det svenska samhället,en gemensam
finnsO där det förkunskapsmassa beredning, uppföljningen gemensam

och utvärdering,
inomO områden där samlinansiering med andra kan underlättasorgan
och

O där arbetsformerna och lika.stödets karaktär är
Utan kunna fullständig förteckninggöra alla potentiellaöveratt en

områden där olika myndigheternade överlappar eller kan överlappa- -
varandra kan följande förvaltningsutvecklingexempel managemen-ges
tutbildning, till finansiellastöd institutioner, för-och kommunalstats-
valtning utbildningmm, högre forskning,och infrastruktur, jordbruk,
miljö. Till frågan infrastruktur återkommer utredningen i kapitel 9.3.4.om

l länder har biståndsmyndighetenda måste denna typsom en av pro-
blem lösas inom myndighetens Kompetensuppbyggnad kan under-ram.
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biståndsorganisationen harspecialisering. svenskaDenlättas ge-genom
ämnesinriktninguppdelning enligt arbetssätt ochorganisatorisknom en

Utredningeninomviss dennabygga kompetenskunnat anserram.upp
krympanderesursbas och medi situationer med begränsaddock att en
utifrånrationaliseringsmöjligheter blfinnas skäl överanslag kan det att ase

för i längrefinns talarkompetensperspektivet. mycketDet ettatt mansom
finnsidagfler funktionerföraperspektiv behövakommer att somsamman

få rationelltmyndigheter därmedolika ochutspridda på utnytt-ett mer
Omvärldsforändringar påställer kravspecielljande kompetens. anpass-av

föredärför sannolikt strukturenbiståndsorganisationen.ning Det är attav
framhålla viktenUtredningen villförändras.behöva90-talets slut kan av

desjälva aktivt arbetar medregeringskansliet myndigheternasåvälatt som
olika samordningsinstrumenten.

delvisochvi relateradesamordningStyrning och är närasettsom
dimensioner iolikai frågorUtredningens dessa rörförslagöverlappande.

arbetsfördelningspecialisering,samordningsproblematiken; ocharbetssätt
administrativförnivåer former samråd,enskilda olika ochi länder,

rationalisering resultatanalys.och
enligt förhärskandeverksamhetsfördelningtydlig generelltO En rent ar-

tilldirekt relateratmyndigheternainnebärbetssätt att mergrupperas
i sintyngdpunktenmedför SIDA bör hasamarbetsland. Det atttyp av

förutsätt-BITS har störrei fattigaste länderna medanverksamhet de
Utredningen dennamellaninkomstländer.iningar verka attatt menar

existerarmyndigheternas verksamhet,tyngdpunktscentrering somav
detkapitel vidmakthållas så långt ärredovisats i böridag och som

förutsätt-tillmedverkar utvecklamöjligt. SwedeCorp att gynnsamma
utredningensföretagande. enligtnäringsliv Det börningar för och

godatill fattiga harkoncentration ländermening medföra somen
i alla länderför SAREC kan arbetaförutsättningar sådant samarbete.

fattiga länder.tyngdpunkt påbör hamen
mening viktigt låta arbetssättetutredningensborde enligtDet attvara

itydligt återspeglas kompetensut-ämnesproñlen i verksamhetenoch
Nyrekrytering böroch lärandemyndigheterna.vecklingen inom mer

företräder och denorganisationendirekt sikte arbetssättpå det typ avta
viktensärskilterbjuder. Utredningen vill betonabistånd avsom man

verksamhetsom-för myndigheterna centralainombeställarkompetens
råden.

riksdag i vissaregering ochhosUtredningen strävan attO noterar en
breddningförsärskilda förutsättningar arbetaländer har avensom

Regeringensbiståndsmyndigheter.fleradeltagandesamarbetet med av
iintention BITS verksamhet störreriksdagens uttalade äroch t attex

biståndsmål ochför olikautsträckning bör breddas attatt motsvara
itekniska samarbetetverka med detmyndigheten bör kunna program-

kunskapsöverfö-för strategiskförutsättningarfinns godaländer där det
försig klarläggandensamordning tänkafrån Sverige. kanring För man

speci-framgå budgetpropositionenkanenskilda länder. Det genomav
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ficering verksamhetens mål förutsättningar,och myndigheternasdärav
arbetssätt och i övrigt restriktioner förutgör vad rimligtärresurser som
och lämpligt sig in på, eller klargöras landstrategierna seatt ge genom
kap 9.4.2 samordningsinstrument.som

O Utredningen föreslår systematiskt samråd mellan myndigheternaett mer
under ledning statssekreteraren vid UDU. Ett sådant samråd bör skeav
minst varje halvår. I detta bör verkscheferna för alla myndigheter delta.
En konstruktiv dialog förutsätter förberedelse.god

O De allmänna förutsättningarna för samordning mellan myndigheterna
skulle befrämjas myndigheterna lärde sig varandra. Detom mer om
borde också ökade möjligheter organisationernahur aktivtattge se mer
kan komplettera varandras insatser. förEn öppenhet samrådsgrupper
för vissa regioner och ämnesområden miljö,t infrastruktur, närings-ex
livsfrämjande, förvaltning där handläggare från olika myndigheter kan
diskutera frågor, sådanaär exempel.gemensamma

O Myndigheterna bör aktivt söka utnyttja de besparings- och rationa-mer
liseringsmöjligheter till inomstår buds det administrativa fältet,som

samverkan med myndigheter.andra Statskontoret har i singenom
undersökning Biståndets hus, 1992 berört14, områden som upp-
handling, resedaministration, juridiska frågor, utbildning lämpligasom
samverkansområden. Större rabatter skulle kunna erhållas effek-genom
tivare samverkan givetvissamverkan inte bör begränsasen som-

tillenbart biståndsmyndighetema. Vissa juridiska frågor är av gemen-
och här borde samarbete kunna utvecklas. Likaså gäller dettaart ettsam

utbildningsinsatser förär samtliga biståndsmyndig-som gemensamma
heters personal.
TillkomstenO den kommittén för utvärdering och analys effekti-av nya av
viteten inom biståndsområdet tillfällenskapar knyta breda referens-att

till utredningar väsentliga policyfrågor. Deltagandet i dessagrupper om
viktigt förär såväl samordning lärande.som

9.3.4 Infrastruktur

Regeringen har i proposition l99l92l0O framhållit infrastrukturens be-
förtydelse utvecklingen. SIDA har i sin anslagsframställning för budget-

året 199394 särskilt lyft fram infrastrukturen prioriterat område.ettsom
Biståndet till infrastruktur fält därär samverkan mellan bistånds-ett

myndigheterna har betydelse. BITS verksamhet till sin huvuddelärstor
inriktad på infrastruktur, förockså %20-25 SIDAs land-som svarar av
ramsrelaterade utbetalningar. Behovet forskning sambandet mellanav om
infrastruktur olikaoch utvecklingsmål SAREC lämnar visstär stödstort.
till energi- och transportforskning. privatiseringMed ökad infrastruk-av

Östeuropaturtjänster i Sverigesåväl i u-länder och bör SwedeCorp fåsom
möjligheterstörre i joint-venturesmedverka serviceföretagmed iatt mot-

tagarländerna.
Stödet till infrastruktur inriktas i ökad utsträckning rehabiliteringmot
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tjänster,produktionentillinvesteringarbefintligaunderhålloch samt avav
Miljöaspekterkonsumentanpassad.kostnadseffektiv ochskall varasom

viktigtinfrastrukturen skall utgörabetydelsefulla liksom ettblir attmer
utvecklings-multilateralafattigdomen. Debekämpningeniinstrument av
hittills ledaliksomförväntasiVärldsbankenmedbankerna, spetsen,

biståndsmyndigheterna harsvenskabiståndsgivarna. Desamordningen av
inomsatsningarflertaletbankerna ochmedsamarbete storaalla näraett

dessa.i samarbete medinfrastrukturen görs
svenskahuvudsakligen denutnyttjarbiståndsmyndigheternasvenskaDe
inriktasKontakternainom infrastrukturen.för sina insatserresursbasen

internationellbyggnadsföretag medindustri- ochfrämst några störrepå
univer-konsultföretag ochorganisationer,myndigheter,jämteverksamhet

oftaföretagmedelstoramindre ochpåpekashögskolor. Det börsitet och att
projekt.vidunderleverantöreruppträder storasom

förbättringarinstitutionellainfrastmkturstödetInriktningen mot om-av
vid marknadsan-särskilt viktigablirfinansiella aspekter,fattar också som

propositioniföredragandentjänsterna. Somprivatiseringpassning och av
kunnandettekniskadetförmåganl9909ll0O konstaterar är att anpassa

ochkulturland,itill ställsfackområde kravfrån ett annat annanett ensom
Ofta behövs dåutvecklingssituation knappi enresurs.enannanen

liksom andrastatliga Swed-bolagenform deilänk denförmedlande som
satsningar påocksåUtredningen konstaterarkonsultföretag attutgör.

området påfinansielladetinomsvensk resursbasinfrastruktur godkräver en
nivå.makroekonomisk Fråganinstitutionsnivåföretagsnivå ochsåväl som

förtillgängligskallområde göraspå dettasvenska resursbasenhur denom
förbli föremål översyn.börmottagarländerna

intervjuer medantalgenomfört betydandeUtredningen har ett represen-
allabedömer5. Företagenbanker se kap attföretag ochför svenskatanter

biståndsmyndigheternaförutsattverksamhet,sinexpanderade kan att
fråntjänsterutvärderaochupphandla,vidgar sin kompetens styraatt

ilångsiktigttillmöjlighetererbjuderochresursbasen samver-engagemang
mottagarländerna.kan med

infrastruktur-bistånd påerfarenhetBITS har långSåväl SIDA avsom
över kontakt medkapacitet isinutvecklat näratidenharområdet och

åtgärdermening dockbehöverutredningensbiståndsgivare. Enligtandra
infra-hanterakapacitetbiståndsmyndigheternasför attvidtas stärkaatt

iförstärkt kompetensinnebäradetdel kanSIDAsstrukturstödet. För
projekt-insatser inomutvärderingupphandling, styrning ochfråga avom

ochunderhållinvesteringar,finansieringmarknadsanalys,ledning, av
förmedlare kun-Rollenkontrollfrågordrift, reglerings- och avsommm.

på höginstitutioner kräver kompetenstill mottagarländernasnande egna
priorite-ocksåledning. kräverDettaför förhandlingar med derasnivå

ochmöjligt rekryteraanställningspolitik detgörringar i löne- och attsom
deförutsätterUtredningenuppgifter.förlämplig personal dessa attbehålla

kompetensutveckling ocksåförförfogandetill SIDAsställtsmedel som
till del.infrastrukturområdetkommer
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förstärkerBITS i dagsläget sin främst för handläggningpersonal, av
u-krediterna. BITS arbetssätt kräver kompetens beträffar finansi-god vad
ering och projekthantering erfarenhet utvecklingssamarbete. Kän-samt av
nedom multilateralade utvecklingsbankernas funktionssätt blir alltom
viktigare. tillsammansFörmågan med mottagarlandet bedöma denatt
svenska resursbasens konkurrenskraft tillmätasmåste betydelse i destor
undantagsfall internationelldär anbudsupphandling inte tillämpas.

Även SAREC SwedeCorp förstärkaoch kan behöva sin kapacitet göraatt
insatser för infrastrukturen. För SwedeCorps bli anledningdel kan det att
vidga kompetensen förpå området drift tjänsteföretag,och inklu-start av
sive bemanning, finansieringderas studera problemnärmareetc, samt att
i samband med avreglering, privatisering effektiviseringoch sådanaav
företag.

fallde flera biståndsmyndigheterI där svenska iverksammaär samma
i enlighetmottagarland, regeringens riksdagens direktiv,med och är det

utredningen framhållit viktigt skiljelinjerklara dras vissa fallIattsom upp.
kan dock myndigheterna varandra verksamt utförastöd uppdragattge
inom utvecklingssamarbetet. SIDA BITS kapacitet utbild-gärna påattser
ningsområdet, framför allt vad beträffar kursverksamhet, kan engageras
för sektorprogram erhåller SIDA-stöd. SAREC och SIDA kansom ge

inomvarandra stöd forskning utbildningoch och har överenskommit om
arbetsfördelning utbildningenspå den högre område.en

SwedeCorp BITS nyligenoch har preciserat sin arbetsfördelning detnär
gäller stöd till utvecklingsbanker. SwedeCorp SIDAoch behöver hålla
varandra informerade i länder där den förra myndigheten iengageradär
enskilda företag och den myndigheter.samverkar med övervakandesenare
Utredningen det väsentligt undvikaär uppbyggnadatt attanser en av
specifik sektorteknisk kompetens för energi, fleratele, ivägar etc- -
biståndsmyndigheter förordaroch därför kapacitetden SIDA haratt som
på dessa i möjligasteområden tillgänglig för övriga myndig-mån degörs
heterna. BITS enligtskall gällande förordning för u-krediter, sär-om
skilda föreligger,skäl bereda SIDA tillfälle sig ansökningaröveratt yttra

u-krediter till programländerna för biståndsvenskt och vidmedverkaom
uppföljning och utvärdering u-kreditfinansierade projekt i länder.dessaav

I kap 5 har utredningen redogjort för fall flerade då bistånds-närmare
myndigheter vanligen anledningBITS och SIDA har samverkaatt- -
kring iprojekt mottagarländerna. Det kan gälla kraftverk för vilketstora ett

u-kredit beviljats, finansielladär landets bärkraft motiverar vissten men
gåvobistånd för projektet eller sektorn, särskilt frågadet är attom om
genomföra institutionella reformer, omfattande långvarig utbildningoch

för proj ektberedningen fördelasAnsvaret mellan berörda myndigheteretc.
efter inbördes överenskommelser. Vid tillfälle har samrådsgruppett en
bildats för samordning regeringsförhandlingarna kring störreettav pro-
jekt, med deltagande såväl departement myndigheter.berördaav som
Beredningen projektet iskedde samverkan mellan berördanäraav myn-
digheter inom för särskild samrådsprojektgrupp.ramen en
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fortsättningeniprojektgrupper slagförordar dettaUtredningen att av
och företa-myndigheternasi samordnablir naturligt inslag arbetet attett

Oftafleraprojekt dem.befattning med stora avsom engagerargens
Sverige vilkabiståndsgivare utanför medfleraFörekommer ellerockså en

Uppgiften leda sådanorganiseratsamordning ske på sätt.behöver attett en
eftermyndigheter överens-berördafördelas mellanprojektgrupp kan

ansvarsfördelningenerfarenheter visarHittillsvarandekommelse. styrsatt
myndighets inblick, förut-respektiveefternaturligt allt gradenganska av

hållasi projektet. börDepartementetsättningar förväntatoch engagemang
förhand-ibiträdavid behov kunnainformerad arbetetlöpande samtom

genomföramyndigheterna förutsesi deltagandelingsskedet. De gruppen
ordinariesina beslutsru-och enligtuppgifter tillgängligasina med resurser

omfattarfinansieringenprojektkomplexa där äventiner. ochFör stora
erfordras, särskildriskkapital kanspeciellt privatkapitalkällor,privata om

tilloch knytasavtalsjuridisk behöva upphandlaskompetensfinansiell och
särskilt beakta denprojekt börUtvärderingar sådanaprojektgruppen. av

projektgrupper har spelat.roll sådanasom
tillämpningenför närvarandeframgår kap 5 prövasSom avav

u-krediter kon-regler bundnaconsensus-överenskommelsens genomom
förprojekt vilkaför defall, främsti antal konkretasultationer attett se om

videkonomiskt självbärandekrediter erbjudits skulle kunnamjuka vara
visarprövningenhittillsvarandefinansiering.marknadsmässig Den att

kredi-finansieras mjukamedinfrastrukturprojekt kunnavissa kommer att
Tillsvidare kan detkunna det.inte kommer göramedan andra attter, vara

teleprojektenergi-till ochkreditgivningen blfrånskäl utgå attatt a
BITS-krediterna kunnaomöjliggöras. börinteförsvåraskommer att men

utvecklingssamarbetet. De ärviktigt instrument inomfortsätta ettatt vara
för kredit-i lämpadekonstruktion huvudsakemellertid systemetsgenom

mjuka kreditvillkor kanInfrastrukturbistånd ävenvärdiga påländer. vara
Anslagsfinansierade bistånds-kreditvärdiga länder.berättigat till mindre

tillkomplementsituationer kunnakrediter i sådanaskulle ett u-vara
frågaUtredningen dennagåvobiståndet.krediterna och det attanserrena

sådantför- nackdelar medföremål för där ochtillbör översyn, ettgöras
analyseras.system

Styrelserepresen ration5

bi-sammansättningenförredogörelsekapitel 3.3.4 har lämnatsI aven
hänvisar till pågåendeUtredningen denståndsmyndighetemas styrelser.

DirledningsformerFörvaltningsmyndigheternasrörandeöversynen mm
konstitu-redovisningen rörande detidigarei övrigt till den199210 och
myndig-riktlinjer förangivitRiksdagen harfrågorna 9.3.1.tionella kap

vill emellertid här kom-Utredningen19868729.ledning KUheternas
regerings-uppgifterochfrågor styrelsernas samtmentera omansvarom

i biståndsmyn-parlamentarisk representationrepresentation ochkansliets
digheternas styrelser.
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enligtBeträffande uppgifter utredningen in-och denoterar attansvar
struktioner för för biståndsmyndigheternanärvarande gäller har SI-som

enligt i verksförordningen.DAs styrelse beslutanderätt vad l3§som anges
För BITS, SAREC och SwedeCorp har styrelserna beslutanderätt utöver

i vissa frågor inriktningdetta också andra verksamhetens ochrörsom
omfattning insatseri olika samarbetsländer, större m. m.

finns förRegeringskansliet i styrelserna BITS, SAREC ochrepresenterat
SwedeCorp i SIDAs styrelse. Den starkanumerärt sett representa-men
tionen i sin förklaring i syftet bildande.BITS styrelse kan ha med BITS

utredningen Effektivare biståndsadministration Ds UD 198411
sammansättningen regeringenkonstateras BITS styrelseatt ett stortav ger

inflytande finns, givetvisbesluten. Det konstaterar utredningen, skälöver
för mellan BITS enligtkontakter och departementen, detnära men vore
utredningens mening lämpligt BITS departementenatt gentemotgavs en

självständig ställning.och regeringen mer
vill frågan iutredning ansluta sig till vad iDenna gärna Ds UDsagtssom

för19841 föreslår regeringskansliet i BITSoch antaletatt representanter
minskas. utredningen erfarit förändring istyrelse Under hand har att en

angiven riktning övervägs.
beträffar parlamentariska inslaget i biståndsmyndigheternasVad det

återfinns riksdagsledamöterstyrelser i samtliga 19841dessa. I Ds UDav
konstateras SIDAs SIDAs inrättande haftstyrelse alltsedan starktatt ett
inslag fleraparlamentariker vilka varit utrikesut-också ledamöterav av av
skottet. Utredningen vidare följd blivitkonstaterade detta haratt en av en
förhållandevis politisering majoriteterstark styrelsearbetet där ochav
minoriteter i riksdagen.på Debatten ochsättgrupperas samma som

i blir återspegling i riksdagenarbetet styrelsen därmed debatten ochen av
utnyttjas flitigt, främst i anslagsframställan.reservationsrätten vad avser

Utredningen alternativ till ordningenansåg den nuvarande skulleatt ett
begränsning politiker för olikaantalet och representantervara en av

intresseorganisationer i fler särskildoch ställetatt utse utanpersoner
intresseförankring särskild inom biståndsområdet.och med kunskap

riksdagsrevisorerna iFrågan också 1990916. Renttas rapportupp av
revisorerna parlamentarisk representation igenerellt verksstyrel-attanser

för politiska dominansen ivärde verksamheten. Den SIDAsärser av
enligt kommit fram till, bidragit tillstyrelse kan dock, revisorerna havad

föra diskussionerna övergripande biståndspolitisk nivå tillpåatt upp en
för uppgiftstyrelsens huvudsakliga myndighetens verk-prövaattmen om

bedrivs effektivt i syftet församhet och överensstämmelse med verksam-
heten. Revisorerna frågan parlamentariska representatio-ansåg denatt om

i myndighetersstatliga styrelser borde utredas Frågan blevnärmare.nen
föremål för diskussion i utrikesutskottet, inte vidtadock berett attsom var
förändringar.

Liksom riksdagsrevisorerna utredning generellt parla-denna attanser
mentarisk representation i förverksstyrelser värde verksamheten. Enär av

förankring biståndet isådan representation kan bidra till ökad vårtav
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lyfta fram fråganUtredningen emellertid med hänsynsamhälle. har velat
risk för lojalitetskonfliktertill den uppenbara kan uppstå om ensom

i för biståndsmyndighet ochriksdagsledamot medlem styrelseär en en
riksdagsledamötertillika utrikesutskottet. I styrelsen beslutarledamot av

anslagsframställning efter regeringens beredning underställs riks-somom
tilliprövning godkännande. uttalanden styrelsen kandagens och Deras tas

till.intäkt för kan svårt levaåtaganden det sedan attvara uppsom

för internationellt utvecklingssamarbeteAvdelningen9.3.6

för bildandet utrikesdepartementetsProposition till1970 44 låg grund av
u-avdelningen. Syftetavdelning för internationellt utvecklingssamarbete,

enhetligdepanementsorganisation underskapa sammanhållenatt envar
helhets-ledning. Organisationens uppbyggnad skulle också avspegla den

olikatill iutvecklingsbiståndet kommer uttryck låtapå strävan attsomsyn
för utformningenbiståndsformer samverka, dennära samt avsvara

finansiellt bistånd överfördesbiståndspolitiken.svenska Frågor rörande
finansdepartementet arbetsuppgifter departemental naturfrån och av

fördes till u-avdelningen.tilldelats SIDAsom
fördelasbiståndetU-avdelningen, olika roller i och arbetetspelar många

organisationer huvudfrågorolika verksamheter,på Länder, ärsätt. som
fastlagts Utrikesdeparte-avdelningen fördelning iskall hantera. Den som

snitt påföreskrifter efter annorlundaUF läggs någotettmentets -
organisationervissa länderinternationella verksamhetsområden U1,

budget-planeringvissa verksamhets-vissa U2 ochverksamhetsområden
överlapp-verksamhetsområden råder klaraområden U3. För några

katastrofärenden.ningar, skuldfrågor, miljö,t ex
angivna omfattadei proposition 1970, strukturen sakom-Den 44 trenr

utvecklingssamarbete, för bilateralt utveck-för multilateraltråden ettett
bistånds-planeringlingssamarbete för långsiktig den svenskaoch ett av

budgetfrågorverksamheten och m.m.
i bistånds-arbetsfördelning följer i indelningen anslagGällande stort av

ifrågasättas den rationellabudgeten. Det kan den är ettsettmest urom
olikakompetensperspektiv. många områdenDet krävs kompetens på

ingå-multilaterala Världsbanken Det krävssåsom det FN,systemet, mm.
för-politiska, ekonomiska och socialakunskap ländernasende om

förändrade förutsättningar för biståndet. Detsärskilt i ljusethållanden, av
biståndsmyndigheterna. minstkunskap Inte krävs kompetenskrävs attom

vissa regelsy-olika delar och delar detkunna hantera budgetprocessens av
regeringsbeslutföljer beredningstem mm.som av av

förutsätter tillgång tilllångsiktigt bistånd imed ökad bredd utbudetEtt
finns i internationella svenska nätverket.expertis. En del det och detstor

därför kontinuerligt och stärka denna kompetens.Det gäller byggaatt upp
inom regeringskansliet. En närmaredet kräver också kompetensMen en

utnyttjafältet kankoppling mellan hemmaverksamheten och gör att man
delviseffektivt. inträde i krävatillgängliga Ett EG kommer attresurser mer
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kompetens. Det räcker inte med utveckla EG-specialisterny att om man
aktivt vill driva frågor förhållningssätt i relationer fattigamed deom
länderna. Det ingåmåste integrerad idel avdelningens utvecklingsom en

sin verksamhet, organisation och arbetsformer.av
För bygga och behållaatt kompetens krävs bl kontinuitet iupp a

personalbesättning. Utredningen konstaterar nuvarande arbetssitua-att
tion försvårar kontinuitet och därmed också kompetensuppbyggnad. Ur
administrativ synpunkt kan vissa rationaliseringar göras. Att eftersträva
färre antal regeringsbeslut de beslut fattas bör i första hand röra mål,som

policy, delegera till myndigheter och ambassader,ramar, tydlighet i koor-
dineringsansvaret mellan avdelningarna, ökad selektivitet i resandet då
ambassader bör kunna aktivt ita detett operativa arbetet,mer ansvar
försöka minska det löpande inflödet olika ärenden frågorär börav som
analyseras närmare. Några dessa berörs i denna utredning.av

Utredningen vill också peka på nödvändigheten effektivare tillva-ettav
ratagande kapacitet och kompetens hos assistenter och olikaav grupper av
hemvändande personal.

Den mål- och resultatstyrningen i statsförvaltningen i biståndetnya och
leder till frågor hur professionelltpå sätt skall kunnaett bli godom man en
beställare olika information ochtyper uppdrag. I detta ingårav ocksåav att
kunna bedöma och värdera iresultaten relation till biståndspolitiska mål

ha sådan kunskap utvecklingensamt att i mottagarländerna det blirom att
meningsfullt diskutera biståndets förutsättningaratt och iroll utveck-
lingen.

Enligt utredningens mening bör nuvarande basstruktur inom u-
avdelningen med verksamhet fördelad efter multilateralt samarbete, län-
der, planering och budgetfrågor kompletteras med systematiskmer upp-
byggnad ämneskompetens inom vissa nyckelområden i sambandav med
personalbyten. Sådana specialister skulle stå till hela avdelningens förfo-
gande placeras vid den enhet har efterfråganstörst inommen detsom
området. Tvärgrupper eller med deltagare frånternagrupper olika- -
enheter skulle kunna byggas kring sådan kompetens. Det skulleupp en
främja såväl koordinering lärandet inom avdelningen. Det innebärsom
inte nödvändigtvis personal väl systematisk kompetens-mer men en mer
uppbyggnad. Utifrån detta synsätt skulle tvärgrupper för såväl regioner

temasakområden kunna utvidgas till vidsom behov omfatta ocksåatt
andra avdelningar inom departementet.

Den översiktliga analysen regeringsbeslut kapitel visar4 på snabbav en
ökning antalet beslut för projekt och landsamarbeten. Detta indikerarav
också regeringen ägnar mycket tidatt frågoråt egentligen bordesom vara
delegerade till myndigheterna. Arbetet i departementet har enligt utred-
ningens uppfattning alltför mycket omfattat detaljbeslut, detaljregler och
exakta istället för riktlinjer och mål. Departementetsummor behö-ramar,

utveckla sammanhang och överblick förver ha god kvalitet imer av att
besluten.

Ett viktigt problemområde gäller det samlade biståndet till enskilda

7 13-0034
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inskall kunna kommaregeringen9.4.2. Förkapitelvidarese attländer
utformningföroch kunnai planeringsprocessentidigare ta avansvar

visskrävsmottagarlandetmedrelationernaiför helhetenpolicy och
operativadenligga så närakapacitet börplaneringskapacitet. Denna

enskilda handläggarna.hos dei första handmöjligtverksamheten som -
och ambassa-myndigheteri samråd medU2 böransvariga enhetenDen

fördjupathavilka börmedländerde ettplan överutarbetader manen
överläggningar.ochsamråd

uppgifti närmarefårintern arbetsgrupp attföreslårUtredningen att en
medi enlighetförändringartillförslagalternativ och analyserastudera

riktlinjerna ovan.

Fältadministrationen9.3.7

fáltadministrationbiståndetsdiskussionutförligförskapitel 6I ommeren
ambassader.integrerade1973beslutriksdagensfrånutgångspunktmed om

Sverigessamordning såkrav påökade attställeri samarbetetHelhetssyn
Enhetlig-tydligtenhetligt och sätt.pårelationersamlade ettrepresenteras

i analysenmottagarlandetrelationerna medisåvälavgörandehet är som
centralt. Dentill huvudmännenrapporteringenutvecklingen och nyaav

efterstyrninganslagsframställningar ochfördjupademedbudgetprocessen
insikt på departements-ochgedigen kunskappåökade kravställerresultat

rapporteringochSamordnad analysi programländerna.nivå skeendetom
uppnåsocksåvinster kan attrationaliseringsvinster. Storainnebär genom

Fullföljandet rekommen-administrativtenhetligttillämpa system. avett
Givetbesparingskälla.siktrollutredning påutgöri SIDAsdationerna en
disku-givaresåvälhosoch de krav mottagareförutsättningarde somsom

alternativaolikaefter ha övervägtutredningen,föreslåri kap attterats
ambassader.integrerademedmodelllösningar, en

principñrslagföljandeUtredningen har
chef, iinnebärvilketenchefs-myndighet,börGrundstrukturenO envara

Direkt under-biståndschef.tillika ärambassadör,normalfallet som
biståndsfrågorförambassadrådetfallförekommandeidenne ärställd

verk-Handläggningenchef.ställföreträdandeockså ärnormalt avsom
admi-huvudsektionerpåsektionsvis uppdelassamheten bör tre en

biståndsprogramsektion.politiskekonomisknistrativ, samt enen
tillämpas. Detadministrativt bör system somEtt systernO gemensamt

finnassedanDet kananvändaren.den störstasin bas hosinförs habör
ändamålsenligt ochblirviktigaDet ärvarianter detta. systemetattav

handläggning.enhetligmedrationelltsamlatbildar systemett
beredasvissa aspekter måsteinnebärförslagetenligtintegrering attEn
centralavissaförändras påmåsteverksamhetenpågåendevidare. Den

därvid följandeföreslårUtredningenområden.
vikti-blirfáltfrågornarörandemyndigheternaochmellan UDSamrådO

hanteringchefer,Verksamhetsplanering, tillsättande even-avavgare.
samrådsfrågor. Enviktigainstruktionsgivning ärioklarhetertuella
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integration kräver också uppmärksamhet utbildningsinsatserpå för att
höja kompetensen inom centrala verksamhetsområden för den utsända
personalen

O Chefsrekryteringen enligtmåste utredningen vidgas till omfatta ävenatt
biståndsmyndigheterna. SIDA och andra myndigheter har storsom
verksamhet i det aktuella landet ibör rekryteringsskedet möjlighetges

biståndskompetensenpröva hosatt tänkbara kandidater. fattasBeslut i
vanlig ordning regeringen, varvid hänsyn måste till bistånds-stor tasav
myndigheternas synpunkter och önskemål. Biträdande chef iutses
normalfallet SIDA då också har arbetsgivaransvar, dvsav som ansvar

idag gäller beträffande biståndskontorschef. Vid rekrytering måstesom
hänsyn tillockså UDs önskemål. Rekryteringsgångtas och personalan-

för integreradede ambassaderna fastläggasbör i avtal mellansvar ett
UD och biståndsmyndigheterna.

O kapitelI tabell 6.2 förslag till fördelning delar det administ-ges av av
rativa efter huvudman. SIDAs administrativasystemet börsystern ut-

basen igöra Säkerhetsfrågorna föreslås koncentreras tillsystemet. UD.
Arkivsystemet enligtbör norsk modell integreras.kunna Här behövs
dock fördjupad analys. Utredningens förslag är arkivkunnigen att

vidpersonal UD och SIDA fâri uppgift fram samordnatatt ta ett mer
ioch långa stycken integrerat arkivsystem för fältadministrationen.

O Verksamhets- och bör enligt utredningens mening utgåresursansvar
från dagens situation. Chefen för myndigheten har det övergripande

för den delegerade verksamheten och resursallokeringen.ansvaret Den
utredningen föreslagna integrationen medför ingen förändringav av

rådande verksamhetsansvar. Redan etablerad instruktionsrätt från
myndigheter till ambassad bibehålls. I den regeringenmån önskar ge
instruktion i fråganågon där beslutanderätten delegerats bör instruktio-

lämnas via vederbörande biståndsmyndighet. Verksamhetens in-nen
riktning och resurskrav specificeras i anslagsframställning eller i andra
dokument. föreslagnaDe landstrategierna liksom budgetpropositionens

riksdagensoch prioriteringar blir viktiga förutgångspunkter verksam-
hetsplanerna. Beslut rörande resursallokering fattas liksom idag av
vederbörande organisation.

O Genomförandet integrerad fáltadministration ske ibör takt medav en
personalbyten på de funktionerna.centrala Utredningen vill betona
vikten frånutgå det finns idag.att En successiv förändringav som
innebär förändradockså personalsammansättning. Krav på kunskaper

det biståndetsvenska viktigt förär alla till fälttjänst.rekryterasom som
Utredningen kan sigtänka treårig övergångsfas byten successivtnären
bör kunna ske. Där bedömer integration möjlig existe-är medattman
rande personaluppsättning bör genomförande kunna påbörjas rela-ett
tivt omgående.

O Utredningens förslag bör preciseras,närmare instruktionergällande ses
över och detaljerade riktlinjer utarbetas. Detta arbete bör kunnamer
bedrivas i den existeranderedan samrådsgruppen mellan UD och SIDA



19931SOU196

omfatta andratill också devilket utvidgassamrådsforum, bör att
biståndsmyndigheterna.

vid ambassadåstadkommaskanrationaliseringsvinsterDe ge-ensom
särskildiadministrationssystem harinföra gemensamtettatt ennom

förut-avdelningen,för allmänna1,3 årsutsändastudie visat sig motsvara
integrationeffektivareadministrativa används. EnSIDAs systemsatt att

vid integrering skullerapporteringsarbetetövergripande analys- ochdetav
genomförd integration skulle kunnafulltbesparingar.ytterligare Enge

ambassad.vidtill medelstorminskning två utsändamedföra med enenen
miljbesparingar 20 kr år.möjliggöra påTotalt skulle det emot perupp

Verksamhetsplanering9.3.8

land-tillsammans medBudgetpropositionen riksdagens beslut utgöroch
villSverige åstad-klargör vadinstrumentstrategierna 9.4.2 dekap som

fastlägga ochskall måltill visst land. Debiståndetkomma med ett ramar
ochviktigt prioriteringsinstrumentblir därmedför verksamheten. De ett

verksamhetsplaneringen.naturlig förgrunddärmed en
ambassader före-verksamhetsplaneringen vid integreradeBeträffande

utredningenslår
doku-kompletteras. Ettochnuvarande struktur överplanernasO att ses

myndighets-SIDAsintegrerade ambassaderna.vidutarbetas dement
två delarVerksamhetsplanensredovisas för sig.specifika verksamhet

idag dåsituationeni likhet medrespektive huvudman, dvsunderställs
för inlämnandet börTidpunktenverksamhetsplaner upprättas.två

personalfrågor börrörandeUD-SIDASamrådsgruppensamordnas.
tjänasammansättning, kunnaanpassadför ändamåletockså, med som

verksamhets-beträffande ambassadernasforum för informellt samråd
planer.

begrän-vilket följandetillBeträffande utrikesförvaltningen, resonemang
gäller ambassadernassåvälför förbättringar då detfinns utrymmesas,

insända pla-på deprioriteringar departementetsförslag till responssom
planerfrånsett mängdenhärvidlagsvårighetenDen största avnerna. -

samordningen dehänför sig tillhanterahardepartementet att avsom -
inriktning vidverksamhetensavdelningarnas önskemålolika en en-om

utlandsmyndighet.skild
fältet.bevakning påkvalificerad och analyshelhetssyn kräverpåKraven

utvecklingspolitiki ochutvecklingen länderna denfrågorDet rör somom
enskilda länderrelationerna medsvenskaförs samordningen dedär, av

bevakninggivare, aktivsamordning med andrafrämjaliksom kunnaatt en
olikadrivaför kunnaverksamhetVärldsbankensIMFsochFNs attav

organisationerna.effektivt i internationellafrågor de
samordnad verksam-välförstärker behovetDetta änsynsätt enavmer

hetsplanering.
samordnainom UDproblemetpekat påUtredningen har attovan

tidigareFleraverksamhetsplaner.insändapå ut-departementets respons
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redningar har införandet s.k. desksystem skulle kunnaantytt att ettav
utgöra förgod grund den förbättringenönskvärda samordningen.en av
Dessa tankar har emellertid inte vunnit utredninggehör. Denna attanser
denna fråga bör analyseras i vidare perspektiv, konstaterarett attmen
sådana Förändringar förutsättningutgör för lösa de samordnings-atten
behov redovisatshär biståndsmottagande länder.gentemotsom

Mot bakgrund behovet helhetssyn förknippadeoch därmedav av en
behov och samordning på hemmaplan föreslår utredningenav samsynen

bilateraladen videnheten u-avdelningen U2att
tilldelasO primärt inom UD biträda administrativa avdel-attansvar
ningen med samordning svenska intressen vid upprättandet denav av
UD-specifika delen verksamhetsplanen för respektive iambassadav
länder biståndetdär det viktigaste inslaget iutgör samarbetet. Fältrep-
resentationen har möjlighet sig tillvända den samordnande enhetenatt
i frågor UDsrör verksamhet. Handläggningen ärenden bör docksom av
fördelas mellan avdelningarUDs enligt nuvarande arbetsdelning.

O i nära samråd med berörd ambassad och berörda avdelningar i departe-
information iläget berört land och svenskmentet attges ansvar om

verksamhet i landet ajourförs.upprättas och Ett sådant material kom-
till inteväl bara i samband med arbetet på verksamhetspla-mer pass

också vid exempelvis besök i mottagarlandutan representan-nerna av
för regering och riksdag och vid högnivåbesök frånter mottagarlän-

derna. Utredningen diskussioner försredan inom departe-noterar att
arbetsfördelning för upprättandet sådana faktadoku-mentet om av

ment.
Ett sådant förutsätter informellt samråd med handläggaresystern mer av

vid avdelningarandra inom UD arbetar med motsvarande 1änderre-som
gioner, något också påbörjats i viss omfattning.har förAnsvaret attsom

tillsammankalla sådana primärt fördelathar enligt följandemöten UDH
för Asien Latinamerika,och för Afrika,UDU UDPol för Mellanöstern.
Enligt utredningens mening formerbör dessa samråd utvecklas vidareav
för olika regioner med kvartalsvisa eller avstämningartätare utveck-av
lingen och olika policy-frågor.

9.4 Regeringens styrning biståndetav

9.4.1 rörandePrinciper och samordningstyrning

Mot bakgrund konstitutionella och förutsättningarandra utred-av anser
ningen följande principer bör vägledande beträffarvad besluts- ochatt vara
samordningsrelationer mellan regering myndigheteroch
O Verksamhet och ärenden normalt kan betraktas myndighetsä-som som

renden och har delegerats till myndighet bör beredas och beslutassom av
myndigheten. Utredningen genomförthar studie antalet regerings-en av
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visar på3.3.5. Dennaåren kapbiståndsområdet debeslut på senaste
från till165% 198889medökning rörande landprogrambesluten av

månad.och juninovemberbetydande del199192 och att avseren
sprid-delegering liksom bättreUtvecklingen behovet ökadpekar på av

regeringsärenden.ning åretöver av
policykaraktär och sådanverksamheterrörandeO Beslut naturav enav

utvärderingifråga tekniskrimligtvis inte följaskande utanatt upp om
landssig på politisk bedömninggrundardär besluten ettavsnarare

fattasidagutvecklingspolitik, i likhet med normaltbörallmänna av
myndighe-uppföljning skötasBeredning bör dockregeringen. och av

terna.
förändringar, bör användasföreslagnastyrinstrument, medO Existerande

möjligt.i utsträckningså stor som
i Följande innebär.attFörslagen det

styrnings- samordnings-ochutnyttjas det centralaO Budgetprocessen som
styrning9.2 riksdagensinstrumentet se även

till riksdagenFörslagenBudgetpropositionen klarare struktur ochO ges en
utformning 9.2tydligare kapen

riksdagensförslagregeringens ochRegleringsbrevet grundas påO som
vikt styrinstrumentbiståndet ökadrörandebeslut somges

i särskild kbeslutasför olika verksamheterregler0 Mer permanenta s
handläggningsordning
Ökad enskilda insat-itill myndigheterna rörande beslutdelegering skerO
ser
Ökad resultatredovisningvikt vidläggsO

minskar tredje årregeringsbeslut vartmedAntalet landgenomgångarO
spridas året påjämfört idag och kan också övermed år ettvartannat

idag.bättre sätt än
prioriteringsinstrumenttydligareblirVerksamhetsplanernaO ett

Budgetprocessen
ideolo-minst förviktigt instrument inteBudgetpropositionen utgör ett en

budgetpropositionentextavsnitten iSärskilt inledandegisk styrning. de ger
prioriteringar i verksamheten Dessautvecklingen,regeringens på mm.syn

biståndsengageradorganisationerför enskilda ochintressekan envara av
meningenligt utredningens kunnaBudgetpropositionen skulleallmänhet.

i populärocksåtillgänglig för vidare kretsgöras att ut mergenom ges enen
version.

innebär1029SFS 1991iMål- resultatstyrningen budgetprocessenoch
kravstäl-övergripande målen ochinrikta sig demåste pådepartementetatt

övergripande måldeResultatstyrningen skall bygga pålandet. stats-som
Därförför detverksamheten. ärefter politiska beslutmakterna satt upp

uppföljningsbara.ställsresultatmål och resultatkrav ärviktigt deatt som
Myndigheternadetaljstyrning.inte sigskallDepartementet ägna ges

lösningar påfinna effektivaolikafrihet enligt sina arbetssättökad att
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problem i arbetet med uppnå målen. En resultatinriktad styrningatt reser
framför fråganallt vad behöver och vilka mål.styras motsom

De myndighetsspeciñka direktiven inriktning förutsättningarochanger
inför myndigheternas arbete fördjupademed den anslagsframställningen.
Utformandet direktivdessa kräver regeringen i dialog myndig-medattav
heten beställer vad vill anslagsframställningen. kunnaAttutman av
beställa och analysera informationrelevant därmed viktig förutsätt-är en
ning for styrning.

Det formella styrinstrumentet kopplat till budgetprocessen är reglerings-
brevet. Detta hittills tillhar övervägande del föranvänts budgetra-att ange

Det året har regleringsbrevet fått utformningnågotsenastemar. en annan
återspeglar styrinstrument. Regleringsbrevet utgör deettsom mer ett av

viktigaste styrinstrumenten regeringen har myndigheterna.gentemot
Utredningen regleringsbrevet styrinstrument bör utvecklasattanser som

vidare och i ökad utsträckning ersätta enskilda regeringsbeslut hårtsom
belastar departementets Till detta måste frågorockså kopplasresurser. om
kompetens, dvs departementets praktiska möjligheter utforma direktivatt
och ikrav rnål- och resultatstyrningens anda.

Utredningen följandelämnar specifika förslag rörande regleringsbrevet
O Departementet möjlighetenbör över regleringsbreven påattse rensa

sådana bestämmelser är regelkaraktär och inte behöversom av som
förändras från tillår år och därför tillkan läggas regelsamling, sken en
handläggningsordning se nedan.

O Riksdagen anvisar anslagen därföroch bör dessa renodlas varvid myn-
digheterna likställs, SAREC,dvs BITS och SwedeCorp erhåller egna
anslag.

O Innehållet i regleringsbrevet struktureraskan så besluten voly-att om
framgår klarare. vissa fallI regleras idag småposter i detalj medanmer

större volymer inte i någon nämnvärd utsträckning.styrs
O Successivt bör vissa regeringsbeslut, miljö, särskilda inomt ex program

C2-anslaget, direktaersättas med bestämmelser i regleringsbrevet med
angivande inriktning och uppdrag till myndigheten i regleringsbrevetav

uppföljningmed krav på och rapportering.
O Beloppsbegränsningama för myndigheternas insat-beslut rörande olika

bör därmed utgå. Beslutsfrågor katastrofbiståndet kanrör dockser som
kräva särbehandling och reglerna specificerasbör därmed inärmare
regleringsbrevet.

O Stöd till demokrati landspecifika verksamheter långsiktig karaktärav
under anslagsposten föreslås överföras till enligtbasprogrammen kapi-
tel 9.4.2 vilket innebär anslagsposten minskabör i volymavsevärtatt
och betalningsbalansstöd politiskanormalt samarbete där bedöm-avser
ningar viktigaär och där beslut bör regeringen. forAnsvartas av
beredning uppföljningoch liggabör hos SIDA. Motsvarande kan också
ha relevans för biståndsmyndigheter.andra
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Andra instrument
regelsamling frågorbiståndet, därförHandläggningsordningO av meren

särskiltfastställs iregleringsbrevet ochlyftskaraktärpermanent ur
styrning ochförinnefatta formerna beslut,regeringsbeslut, skulle upp-

myndigheterna. En sådanregeringen ochföljning i förhållandet mellan
departe-uppgifter hanterastydligare reglera deskulle kunna avsom

fältadmi-Integrationenbiståndet.multilateralarörande detmentet av
skulleocksåfungerande rutinerochnistrationen kräver åtgärder som
därförförslaghandläggningsordning. Utredningens äringå ikunna en

avdelningarna inom de-från berördasärskild projektgrupp deatt en
får i uppgiftmyndigheter prövai berördasamråd med attpartementet

handläggningsordning förieventuellt innehållförutsättningar och en
biståndspolitiken.

uppgifter.myndigheternasidagMyndigheternas instruktioner0 anger
till den budgetprocessen.Utredningen bördessaatt nyaanpassasmenar

sida börintentionerna från statsmakternasenlighet med deI nya
myndig-fördjupade prövningeni samband med dendepartementet av
instruk-myndigheternaseventuellt revideraochheterna också överse

tioner.
kommittén för utvärde-utvärderingssekretariatet,nyinrättandeO Det

blir viktigtinom biståndsområdet,effektivitetenring analysoch ettav
möjligheterregeringensförbättra riksdagens ochinstrument för attatt

förbättraförverksamheten ochriktigakunna dra slutsatser attav
itydligare visa resultatpåför Arbetet medunderlaget beslut. att

myndig-metodutveckling och samverkan överbiståndet kräver också
i frågor ocksåkommittén dessaUtredningenhetsgränserna. attanser

för effektiv samordning.tjäna forumbör kunna som

enskilda länderSamarbetet med9.4.2

Definitioner
former stöd och detolikaenskilda kan innehållamed länderSamarbetet av

olika kanaler.kan gå genom
förbeteckningen denUtredningen föreslår landprogram utgörO att sam-

bistånds-finansieras svenskaenskilt medverksamhet i landlade ett som
medel.

beteckningenUtredningen föreslår i konsekvens med dettaO att program-
vilka Sverige har eller planerarinnefattar medde länder ettländer

dialog medutformas iverksamheten näralångsiktigt samarbete där
iförslag läggsdetta med depraktiken betyderI attmottagaren. som

utökasantalet programländer kunnakapitel nuvarande9.4.1 bör det
redovisaslämpligeni böringår denna kretsVilka ländernågot. som

budgetpropositionen.ilöpande
Övriga få beteckningen Projektländer.föreslås utredningenländerO av
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Förslag biståndetstyrning till enskilda länderom av
Det styrning och samordning kan ochmesta bör hand inomav tas om

for tillgängliga styrinstrument. Myndigheternas olika arbetssättramen gör
samarbetet finner formeratt avreglering privatiseringoch inya motta--

garländerna förutsättningarökar för mångfald.samarbete i De bådaett
fallstudiema Bilaga 3 och 4 illustrerar regeringens styrningatt av myn-
digheterna varierakan mycket. visarDe också behövs styrinstru-detatt

på nivålägre inom budgetprocessensment och kanram som ge mer av
överblick tillgodoseockså behov flexibilitet. Det behövs instru-men ettav

för kunna sammanjämka de krav, intressenment att och resurser som
redovisats i kapitel Det därvidär väsentligt behovet helhet ocksåatt av
medger för den dynamik flexibilitetochutrymme måste kännetecknasom
biståndet.

Alla former bistånd och all verksamhet behöver inte påstyrasav samma
isätt och lika omfattning. Det bistånd näringslivsinriktatär istor ochsom

första hand arbetar privatamed sektorn kan och bör på sättstyras ett annat
och med andra ambitioner biståndän det tillskall gå sociala sektorer.som
Bistånd med makroekonomiska syften utifrånmåste djupgåendestyras en
insikt hur mottagarlands ekonomi fungerar, internt iochett samspelom
med omvärlden.

Förslaget i följandedet knyter till budgetprocessen. viktigasteDe ak-an
törerna inom biståndet i visst land möjligheter till erfa-utbyteett ges av
renheter och pröva verksamheten de riksdagen fastställdaatt målenmot av
rörande utvecklingssamarbetet. Det kan också frågorröra det multila-om
terala samarbetet i länder där Sverige omfattande biståndettger genom
dessa organisationer. Utformningen verksamheten och uppföljningenav
görs löpande myndigheterna i enligt de regler tillämpar idag.stortav man

En aktiv och meningsfull styrning förutsätter dock regeringen kom-att
in i planeringen tidigt stadium,på när behovett ochmottagarnasmer

prioriteringar och relationerna till de mål gäller för det svenskasom
biståndet skall diskuteras och principer och krav förnär fast-samarbetet
ställs. Därefter bör regeringens inblandning, i till vad gällermotsats som
för närvarande, minska i detalj biståndet utformas. Styrfrå-snarare mer

därförgäller närmast vad skall och vilka mål. Antaletgorna styras motsom
regeringsbeslut minska,bör de beslut fattas bör styr-men som vara mer
ande med förutsättningar.mål, Uppföljningen inomsker förramar, ramen
den ordinarie budgetprocessen.

Departementet bör därvid enligt utredningens mening ägna uppmärk-
samhet följandebl a

bedömning situationen i och mottagarländernavart ettav av-
bedömning vilka realistiska möjligheter de större mottagarländernaav-
har tillgodogöra sig biståndatt

prövning de långsiktiga målen för biståndet och priorite-noggrann av-
ringar mellan dessa
planering och metodik för mål- och resultatstyrning.-
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ambassa-med såväloch samarbeteförutsätter samrådnäraDetta ett
biståndsmyndigheterna.enskildai ländernaderna de som

i SOUFörslaget ladesför flera länder sedanLandprolilerna har utarbetats
fortsättningenlandprofrlerna iUtredningen ävenkonstaterar1990 l att

regeringensförunderlagfunktion behövsfyller viktig och ettsomen
isärskiltvissa gällermed länder. Dettarörande samarbeteöverväganden

hittills intesamarbete med ländersituationer då överväger somman
därvidLandproñlerna användsbistånd.omfattandemottagit något mer

inventeringförutvecklingssituationenkartläggningprimärt för samtav
förligga till grundolika aktörer. De kan ocksåavstämning mellanoch

utanför programlandskretsen. Eniför verksamhet länderregeringsbeslut
för enskildatjäna syftetlandproñler skullevidareutveckling kunna attav

förlångsiktigt, i första handomfattande ochsamarbetetländer där är
bedömningar och deplattform för regeringensprogramländerna, utgöra

planering.myndigheternas överväganden ocholika
samordnings-styrnings- ochinförandetföreslårUtredningenO nyttettav

någotinstrument skullelandstrategier. Ett sådantinstrument, vara en
ochlandproñl, övergripande mål avstäm-variant därambitiös avmer

högnivåöverläggningartillmyndigheterna också kopplasning mellan
beträffar förutsätt-regeringsbeslut vadtillmottagarlandet ochmed

myndig-svenskfrnansierade verksamheten. Förförningar och mål den
viktigt samordningsinstrument.detheterna kan utgöra ett

följandelandstrategi innebärfram tilllederProcessen ensom
landöversikt-

in-biståndspolitiska målen,avstämningresultatredovisning, demot-
tressentmöte
regeringsöverläggningar i mottagarlandet-

nödvändigariktlinjer andraochrörande mål,regeringsbeslut evramar,-
proceduravtalbeslut som

landstrategiarbetetiolika delarna ochredovisas defigur 9.1I momenten
olika ingårredovisning och Dessaaktiviteter,avseende momentansvar.

Regeringens prövning ochför olika landsamarbeten.idag i huvudsakockså
därmedtidigt stadium ochenligt förslaget komma pådockbeslut bör ett

detaljplanering ochvidareför myndigheternasriktlinjerkunna utgöra
biståndsverksamheten.genomförandet av

infor-tillgängligbör baseras pålandöversiktenBakgrundsdokumentet,O
myndigheternamöjligt. ochAmbassadernamation långt detta ärså

Beträffandestrategierna.iaktiv utarbetandetförväntas spela roll aven
u-avdelningen i normalfalletföreslår utredningenprogramländerna att

intelandöversikt. dockDenna böri utarbetaSIDA uppdrag att varager
situationer finnasvissa skäl göraomfattande. kan ialltför Det att meren

enligt utredning-enskilt detta börför landomfattande analys något men
ingående ochuppfattning För sådanakunna begränsas. om-merens

till samverkan medmöjligheternaundersökafattande analyser bör man
i aktuella landet.nordiska verksamhet detländer harandrat somex
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FIGUR 9.1 Landstrategier i biståndetschematisk översikt
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fråninkommasynpunkter kansamlingstillfallet dåblirIntressentmötetO
intres-frånregeringskansliet andraocholika delarmyndigheterna, av

ekonomiskt samarbete ärbiståndsrelateratländer därFör ettsenter.
nä-inkludera aktörerintressentmötetviktigt bör representerarsom

medinslag samarbeteländer medringslivets intressen. För ett stort av
beaktandenaturlig. Medenskilda organisationer bör deras närvaro vara

till vilketFörberett intressentmöte,effektivitetsskäl bör välett syn-av
skriftlig form, kunnailämnastid före också kani god mötetpunkter

samtidigt kanremissförfarande,formelltersätta ett som manmer
regeringskansliet. Utvärde-administrativa iarbetetdetbegränsa rent

medverkan. Intressentmötetha intresseringssekretariatet kan också av
för regerings-ligga till grundförslag kanspecificera frågor ochbör som

grundstruktur innehålluppläggning ochrörandeöverläggningarna. En
utformas.för börintressentmötet

börinom viss sektor eller sektorerResultatredovisningen samarbetetav
förförberedelserlandöversikten ochanslutning till arbetet mediske

får fulltresultatorienteringen i biståndetmedintressentmötet. I takt att
redovisa resultaten.lättare ocksådetgenomslag bör attvara

normalt9.4.3, börnivå kapitelhög seRegeringsöverläggningar på
övergripandefånga in mottagarlandetsförföregå regeringsbesluten att

också behövaöverläggningar kanprioriteringar. I dessa angeman
Utifrån regeringsbeslutetför långsiktiga samarbetet.detvolym som-

meduppnå med samarbetetgivarland önskarvad Sverigerörytterst som
genomföra sina plane-myndigheternafår sedanvisst landett egna-

respektiveenligt sinabistândsinsatsernagenomföraringsprocesser och
effektivt möjligt.uppnås såmålen kanarbetssätt så att som

för svenskahuvudmål detangivandefattas medRegeringsbeslut av
riktlinjer förifråga, ochenskilda landetdetsamarbetet med ramar

fördelningen arbetethuvudsakligavidoch, behov, denverksamheten av
uppdrag omeller eventuellabiståndsorganisationernaolikamellan de

insatsersådanaberedaifråga önskvärtmyndigheten detta attanser
takt medriksdag bestämt Iuppfylla regering ochmål attkan somsom .

ligga till grundförbättras sådanai biståndet börresultatredovisningen
innefatta vissa avtal.Regeringsbeslutet kan ocksåregeringsbeslutet.för

täckerproceduravtal, normaltförändringar ieventuellaBeslut somom
vid tillfällen.femårsperiod, kunna ske dessaskulleen

utforma samarbetetsmyndigheternas arbete medRedovisningen attav
förinom budgetprocesseni princip skeinnehåll bör genomramen

Naturligaårsredovisningarna.ordinarieanslagsframställning och de
delsmellanperioden såledesärstyrinstrument underuppföljnings- och

regleringsbrev.regeringensoch delsårsredovisningarmyndigheternas
efter behovi enskilt land kanRedovisningen rörande verksamheten ett

vissa situationerårsredovisningen.bilaga till Ifyllig medgöras t.ex.mer
för denföre tidpunktenfinnas informera departementetskälkan det att

iinformation börSådanredovisningen i budgetprocessen.ordinarie
Myn-myndighet och departement.normalfallet ingå i dialogen mellan
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enskildagivetvis liksom hittills möjligheter underställadigheten har att
för regeringensärenden beslut.

u-avdelning iför landstrategiarbetet bör ligga på UDsAnsvaret samar-
myndigheternaavdelningar i ochbete med andra berörda departementet

arbetsformliksom Utredningenbiståndsambassaderna. denatt somanser
myndig-hittills vid landproñler ambassad,utvecklats utarbetandet därav

landprofilerför framtagandetheter handläggare vid UDUoch ansvarar av
för enskilda utvecklas vidare. angelägetde länderna bör Det är taatt

myndigheterna itillvara redan finnsoch kunskaper på samtresurser som
förslag tillfinns SIDAssynnerhet landkunskap på ambassaderna.den som

vissaenlighetplaneringsprocess SAMP bör i med detta kompletteras på
infly-situationen idag regeringensTill skillnad börcentrala områden. mot

fasen ii inledande och sedan takt medtande denstörst attavtavara
detaljutformas. landöversikter intressesamarbetet börDe görs avsom vara

för i sammanhang villalla myndigheter verksamma landet. I dettaärsom
finns inomutredningen positiva erfarenheter det norskapeka på de som

biståndet, landstrategier mellan departement ochdär utarbetas gemensamt
myndighet ledning.under departementets

landstrateginutifrån riktlinjer givits i haVarje myndighet bör de som
Uppfölj-ändamålsenlig.berednings- och beslutsprocessden är mestsom

förningen nödvändiga inom den budgetproces-och beslut sker ramen nya
sen.

förfarandet väl med idéerna bakomUtredningen stämmerattanser ovan
resultatstyrningen. innebärmål- och Det att

regeringsbeslut begränsasantalet-
till övergripande nivån med mål,regeringsbesluten koncentreras den-

riktlinjerochramar
mellanperioden tilluppföljningen styrningen koncentrerasoch under-

årsredovisningar regleringsbrevordinarie ochden budgetprocessens
samordningen myndigheterna underlättasmellan-

utforma enligt sinamyndigheterna liksom idag verksamhetenkan-
arbetssätt
intressentmötet få och betydelsekan ökad bredd-

överläggning politiskför policy-relaterad påarbetet underlagger en-
myndigheter inivå i de verkarmed mottagarländerna närvaro somav

landet.

aktiv dialog9.4.3 En

instrument förDialogen givare viktigtmellan och ocksåär ettmottagare
givarebiståndet. förutsättning för effektivt biståndstyrningen En är attav

uppfattning biståndet syftar till. böroch har vad Härmottagare samma om
biståndsgivningen. Utvecklingeningå precisera förockså krav motatt

realismdemokrati marknadsekonomi i länderna, också ökadoch men en
för uppriktigbiståndets möjligheter förutsättningarskapar en merom

utvecklingen väsentliga frågor. myndigheternadialog för Förutomom av
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förs dialogen företrädareockså för regeringen, normaltdå medav men
frågorandra i förhandlingarna,på agendan. Den sker samband med vid

vidbesöksutbyte, konsultativa eller på integre-gruppmöten sätt. Deannat
rade ambassaderna särskilt viktigspelar roll i dialogen deen genom
löpande kontakterna med mottagarlandet.

Utredningen sådana överläggningar önskvärtdär så bedömsattanser
till förknyts utarbetandet landstrategier. Fördelen med ettprocessen av

förfarandesådant regering myndigheter sinär och kan koncentreraatt
diskussion till enskilt binda sig förland behöva vissa avtalett utan att att
skall Inför högnivåöverläggningarundertecknas. visstmåste bakgrundsma-
terial fram och analyseras.tas

Utredningen följandeföreslår
Policy-överläggningarO med och de mottagarländernastörrevart ett av

bistånd ungefärsvenskt kan ske tredje vissa länderår. För kanvartav
finnasdet behov återkommande överläggningar förtätare och andraav

dröjakan det längre. Myndigheter iverksamma landet kan delta eller på
anhängiggöra frågor viktigasätt behandla.annat attsom man anser

Överläggningarna vanligtvisO bör ledas eller statssekreterare,statsrådav
eller bemyndigade.UDav
ÖverläggningarnaO koncentreras frågor utvecklingen ipå landet,om
landets behov prioriteringar, kapacitetsfrågor, biståndspo-och svensk
licy specifikt för ifråga,generellt och landet villkor politisk ellerrent av
ekonomisk till tillfälletrelaterade det svenska stödet. Det ocksåärart

särskilda problem och enskilda organisa-rör samarbetetatt ta upp som
tioners verksamhet.

sig tjugofemO Totalt det knappt för vilkarör länder denna typom av
framståröverläggningar särskilt treåriga intervallangelägen. Medsom
fembetyder det till tio varje blir föremål förländer år dennaatt typ av

systematiskt överläggningar, färreåterkommande dvs vadnågot änmer
idag.gällersom

Kopplingen tillO landstrategiarbetet innebär planeringen kom-överatt
överläggningar finnas tillgänglig förväg.mande bör i skaparår Dettaett

möjlighet för statsråd och statssekreterare mandatperiodunderatten en
besöka de mottagarländerna åtminstone vid tillfälle ochstörsta göraett

i anslutning tilldetta reella överläggningar planeringenoch samar-av
betsprogram.

vissa fall diskussionernaO I kan i riksdagenoch besluten rörande det
svenska biståndet till enskilda särskild uppföljning.länder kräva en

utförliga regleringsbre-Detta skulle kunna ske anvisningar igenom mer
särskild instruktion tilleller via myndigheten eller direktvet som

inte myndighetsfråga.ambassad det Biståndsambassadernanär rör
förväntas aktivspela roll. Om land varit föremål för diskussion ietten
riksdagen bör enligt utredningens mening diskussion förasdenna kunna
vidare i samtal formermed mottagarlandet. Det kan ske enligt som

lämpliga i enskilda Vid efterbedöms det landet. behov kan skedet t ex
instruktion till beskickningschefen enligt vissamodell Förovan.
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besitter tillräcklig kom-intefrågor där ambassaden kanskekomplexa
hemmaorganisationen.förstärkning fråntillfällig skekanpetens

Resultatredovisning9.4.4

Ökad opinions-i biståndet utifrånvikt resultatredovisningen såvälläggs vid
åstadkommit, utifrånbiståndet denkrav på redovisning vad har somav

resultatstyrning.krav med mål- ochbudgetprocessensnya
anslagsframställningarna myndigheterna genomgå-fördjupade harl de

i flertalet fallBiståndetmed resultatanalys. ärende pekat på problemen
kapacitets-långsiktigt Ofta frågor kunskaps- ochtill sin detrörnatur. om

Resultatmätningareffekter blir synliga först efter tid.byggande, långvars
avslöjarförsvåras kvantitativa delgenerellt mått endastrentatt en avav

i kvantitativafånga inverkligheten. Kvalitativa kan svåraaspekter attvara
summeringar.

efter sinameningbiståndsform enligt utredningens bedömasVarje bör
styrning resultat-förutsättningar viktig fråga har med ochoch mål. En som

för olika bistånds-redovisning vilka tidsmål bör uppsättasgöra äratt som
utsträckningbedömningar i vilkeninsatser. medhar bl göraDet atta

Utredningenständigt stöd.verksamheter beroendegörs att myn-anserav
imöjligheternavid utformningen insatsernadigheterna bör pröva attav

i tidenidag tydligt begränsat såutsträckning stödet ärökad än attattange
fl för sig detinblandade har klartövriga konsulteroch attmottagare m

finns tidsgräns.en
finnsmotiverats detBiståndet hittills alltför mycket medhar att stora
motiverasutredningens mening intei Bistånd kan enligtbehov u-länderna.
motiveraförnaturligtvis centrala kunnaenbart med behov. De är att

vägledning förofta oändligabistånd dei sig, då behoven är ger svagmen
form lösningariprioriteringar. Biståndet motiveras med resultatmåste av

tillfredsställer visst behov.ettsom
visartill Zimbabwe bilaga pågjorts biståndet 4analysDen översom

resultatredovisningen. medbrister svårigheter i I detoch systemetnya
för förstanaturligtvis svårtfördjupade anslagsframställningar detär att

beträffande ZimbabweStudienanalys.gången vältäckandepresentera en
i förhållande tillvisar svårigheter resultatpå på bra sättett presenteraatt

dimensionerasövergripande till kraven måstemål. Det leder slutsatsen att
förförmågaefter organisationens eller också måsterealistiskt systemet

förbättras.redovisning
framhållits. Vidrealistiska för biståndet harVikten målsättaattav

ingående idagtroligtvisberedningen olika insatser bör änmermanav
vilkaeffektkedjor, tydligt antaganden ocholika dvsockså beakta sk ange
förväntas tillför insatsen ledaförutsättningar ligger till grund ettattsom

visst resultat.
förbättrafor SIDA givits i uppdragregleringsbrevet 199293 harI att

liksomför redovisning uppställda målresultatmetoder och system motav
kostnadseffektivitet. BITS harförbättra för utvärderingmetoderatt av
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givits i uppdrag utveckla sin kapacitet för planering, uppföljning ochatt
utvärdering, särskilt förvad gäller det tekniska samarbetet. Utred-som
ningen erfarithar utvecklingsarbete i frågor myndighe-dessa pågår hosatt
terna.

Givarsamordning9.4.5

effektivare givarsamordningKrav på frågaockså rollfördelning.är en om
Många mottagarländer för förmåste alldeles mycketsätta attav resurser
koordinera givaresmånga verksamheter och krav.

Enligt utredningens mening samordningär mellan givare viktigen
effektivitetsfråga i biståndet. frågaDenna kommer ökad betydelse,att
vilket bekräftadesbla vid högnivåmötetdet i OECDDAC, decem-senaste
ber 1992. Det väsentligt samordningsproblematikenär iockså kanatt ses
helhetsperspektivet, dvs det har betydelse biståndet innehållet ihur ges,
verksamheten, villkoren förknippade med samarbetet. Utredningen kon-

i förstadet hand fråga tillämpaär det givarna talarstaterar att attom som
i OECDDAC fora. Sverigeoch andra därför enligt utredningensbörom

förslag
verka för biståndO i formersådana underlättar samord-att ges som en
ning,

tekniskt biståndO och på stärka mottagarländernassättannatgenom egen
förmåga till samordning,
aktivtO möjligheterna till samfmansieringöver insatser fors pånärse nya
tal eller omförhandlas. samfmansieringEn sådan naturligen inne-bör

givarna insatsernabära samordnar inom för verksamheten,att ramen
aktivt för givar-samordningO verka ökad på platsen. Det kan ske genom

organisationer i FN eller Världsbanken sigpå samord-att tar mer av
funktionernande eller den givaren inom vissstörsta sektoratt taren

för givarsamordning,ökat ansvar
tillmäta policyfrågor biståndetO i vikt. normativa iökad Det arbetet
OECDDAC och i blir allt viktigare. tilltagandeFN Den Europaintegra-
tionen ytterligare förtalar vikten samarbete länder mednära medettav
likartad biståndspolitik.

Utredningen vill lyfta framockså det nordiska betydelse.samarbetets
viktigt forum förDetta är kunna driva olika frågor inom förett att ramen

den helhetssyn utredningen för.pläderatsom
finns tidigareDet sedan regelverk för nordiskadet samarbetet. Inomett

biståndet biståndsministermöten,gäller det ämbetsmannakommittémöten
informellaoch samrådsgrupper. fungerar relativtVerksamheten välmer
finns for effektiviseringar.det Diskussioner detta pågårutrymmemen om

i nordiskaden kretsen. Samråd förekommer idag olikapå nivåer.
Enligt utredningens mening bör det nordiska samarbetet ske med tyngd-

punkt informellt, flexibeltpå nätverk, olika policyfrågor disku-där kanett
fast,Detta nätverk bör ha ansvarigasammanhållande kärnateras. en av

videnheter departementmyndigheter i olika förländerna, agendade där
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fast, beredning frågor inför ministermötenverksamheten skerläggs etc.av
vidkom-Detta kan ämbetsmannakommittémöten. svensktFörersätta

ligger tredje vidför frågor enhetenmande dessa på den UDsansvaret
avdelning för internationellt utvecklingssamarbete U3. detta nätverkI

efterkan olika tjänstemannanivå ingå. skullebehov på Dettemagrupper
införmöjligt effektivt olika policyfrågorgöra det stämmaatt mer av

diskussioner i iDAC eller andra sammanhang.

9.5 Samarbetet med programländerna

Landramar biståndet9.5.1 i

omfattarLandramarna olika verksamhet.många Det rörtyper mestaav
insatser utfastelser, tilllångsiktiga sektorstöddär har behov tman av ex
utbildning. innehåller flexibla verksamhetsformerMen de också sommer
importstöd, katastrofstöd i vissa konsultfonder.länder, personal- och

olika fyllsLandramar innebär förening avtal. Ramarnatvå typeren av av
insatser alla och för sig avtalsbundna och kanmed är somsom var en

förenklatsig tidsperiod. skulle kunnasträcka längre Någotöver en man
binder sig för hur beloppsäga landramsavtalenatt stortgenom man av

bistånd utbetala ellerredan avtalsbundet skall under åretsom man even-
tuellt reservera.

flexibilitet inomLandramssystemet således ocksåger ramarna men en
biståndsformer framgår istelbenthet andra och behov. Somgentemot

kapitel reservationerna för2 har många programländer ackumulerats un-
ökningar importstödet stödformender rad Temporära tyder påår. atten av

utnyttjats för minska reservationerna. Redovisningen isnabbt kunnaatt
kapitel ofta föreligger skillnader4 visar också det mellan planeradatt stora

utfall inom faktumverksamhet och landramarna. Det att mottagaren vet
sig viss kanske inte imed kan räkna med volym gör allaatt attman en man

lägen sig tvingad vidta intekänner åtgärder, då verksamhet går så braatt en
sig vid planeringstillfället. kra-tänkt Landramssystemet gör attsom man

inom verksamheten inte alltid blirpå den avtalade såmottagarenven
tydliga.

införaEtt ned landramarnas symbolvärde kundesätt att tona attvara en
avtalsteknik inte avtalsfästaoch landramar sker. Såväl Dan-ny som nu

mark och Nederländerna har där arbetarNorge andra system,som man
planeringsramar. förlorar iindikativa Mottagarländerna någonmed mån

sin planeringstrygghet. inte i gradDe kan räkna med attsamma som nu
föreslagnaderas hur verksamheten utvecklas. Denär oavsettpengarna

förändringen medföra för effektivt resursutnyttjandekan att ansvaret ett
Även givaren möjlighetertydligare vilar har bättrepå mottagaren. att

främja effektiviteten. föricke-utnyttjade medel landetReserverade men
överförasskulle i likhet idag från tillmed kunna år detettett annat, men
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iinte alltid självklart gälla. Beslutsfattandetbehöver detta skallattvara
frågor ligga regeringen, delegering tilldessa bör hos bör ske SIDA attmen

inom vissa omdisponeringar. praktiska tillämp-kunna Dengöraramar
ningen preciseras.härav bör närmare

biståndsmedlenFördelen med sådant samlade kanär deett system att
effektivare. överförasutnyttjas Outnyttjade medel kan till andra angelägna

behov.
inte teknik för planering långsiktigtLandramarna bör änvara mer en av

bistånd från prioriteringarutgår mottagarländernas och behov och därsom
omdisponeringar olika insatser.kan vissa mellangöraman

Utredningen föreslår att
frågaavtalsfästs mottagarlandet. blir därmedO landramarna med Det

iLångsiktig avtalsfásts liksom iplaneringsramar. verksamhet dagom
insatsavtal för projektsektorer. minskar från tillAntalet avtalstyper tre
två.

långsiktiga, projektbundna för givetO den sektor- eller verksamheten ett
beteckningenland basprogram.ges

planeringsteknik idag tillämpas iO den med landramar huvudsak kansom
för ligger inom förgälla den verksamhet basprogrammet. Volymensom

vid tillfälleåtaganden mottagarlandet givet kan begränsasgentemot ett
i regleringsbrevet. förslagen i följande kapitel importstödetOm rörande
får innebär planeringsramarna minska för vissagehör detta kanatt

därförlångsiktigheten i biståndetländer. För säkerställa kan detatt vara
i fall höja i insatsavtalen frånskäl sådana åtagandevolymenatt tre

till fem igånger årsbeloppet gånger detta belopp. Förslaget kapupp
överföra långsiktig inom övriga9.5.2 verksamhet anslagsposterattom

innebärainom C2-anslaget till planeringsramarna kan också ökningen
utredningens uppfattningför vissa Som riktmärke enligt deländer. bör

angivensamlade utbetalningarna överstiga planeringsnivå.

stöd och biståndLångsiktigt9.5.2 övrigt

ursprungliga skulle enligt utredningens förslag renodlasDe landramarna
till innehålla projektstöd, konsultfonder medel tillsektorstöd, ochatt ev.

katastrofverksamhet betrakta återuppbyggnad.sådan är att somsom mer
Det skulle basprogram.utgöra

till enskilt innehållerLandprogrammet programland således bas-ettett
övriga insatser. långsiktigaoch Basprogrammet det stödetutgörprogram

inom enligt förslaget planeringsramen för övrigtden renodlade och sådant
bistånd inom inom demokrati, miljö,C2-anslaget nuvarande anslagsposter

långsiktigsärskilda karaktär. Basprogrammetär ärsom avprogram av
långsiktig karaktär och innehåller verksamheter går på något sättattsom

angivna Effektiviteten i resursutnyttjandet blirutvärdera mål.mot en
viktig indikator för fortsatt stöd.

innehållerLandprogrammet också komponenter svåra rela-är attsom
därför bedömningtill resultat och baserade på landetsärtera en avmer
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framför betalningsbalansstödövergripande utvecklingspolitik. alltDet rör
till regering-demokratistöd, stödockså vissa delar därt germen av ex man

demokratin. framgåransträngningar Fördjupa Somutveckla ochatt avars
effekterkapitel för biståndets på4 det närvarande svårt utvärderaär att

utvecklings-Bedömningendenna måste ske den allmännastöd.typ motav
ifrågauppvisa fluktuationer årenpolitiken. bistånd kan överDetta större

regeringen fattaprinciperna i kapitelvolymer. enlighet med 9.3.2 börlom
i budgetpropositionenbeslut Presentationendessa verksamheter. gerom

meningmöjligheter För riksdagen Enligt utredningens bör detpåverka.att
biståndframgå tydlighet regeringen för sådant ellerplanerarmed stor om

kapitel 9.2.se
ifrån humanitära detKatastrofbiståndet behov och där ärutgår natur-

möjligheterna biståligtvis i första börhand behoven och att som vara
utredningens meningför enligtsvenska stödet. Det krävsavgörande det en

flexibel för hantering katastrofbiståndet. ökade be-organisation Deav
inom ställertryck åtgärder detta områdehoven och omvärldens på stora

katastrofbiståndets hanteringberedningskapacitet.krav på En översyn av
i förstärka singenomförts. Regeringen givit SIDA uppdraghar har att

katastrofbiståndkapacitet FN-systemetkompetens och beredaatt genom
erfarenhetsåtervinning inom katastrofbistån-utvärdering ochoch ökaatt

det.
för särskildamiljö ochUtredningens anslagsposternaförslag rörande

föri första hand bör användas skbistånddennaär att typ avprogram
finansiering för visspåbörjaspjutspetsinsatser, krävsdär det extra att en

till verksamhetpolicy komplementverksamhet, utveckla eller somsom
utnyttjasinom Anslagsposterna bör även kunnastöds sektorprogrammen.

villför tvärsektoriell och där bygga kunskapverksamhet är man uppsom
i Utredningens förslagtillämpas andra länder.sedan kanoch metoder som

långsiktig karaktär och kan landbestämmashär verksamhetär att somav
innebär volymerna förförs till vilket debasprogrammet,över att mer

minskar. skulle enligt utredningensDeämnesrelaterade anslagsposterna
isärskilda program,mening redovisaskunna under anslagspost,en

ingå.vilken särskilda Insatsernaockså landprogramkostnader skulle kunna
iförsta innovativ klartbör i hand karaktär och kunna avgränsasvara av

idag.tiden. innebär insatser i taktDet också avvecklas snabbare änatt
landspeci-för demokratistödetMotsvarande bör gälla den del ärsomav

ñkt, långsiktigt förs till basprogrammet.kan utvärderas, dvs detoch som
istyrinstrumentet i fall. VerksamhetRegleringsbrevet bör dessa somvara

första bedömningar beslutassig politiska börhand grundar på av rege-
ringen.

biståndsverk-fall syftar till komplement tillmedell de utgöraatt annan
i beaktas vidnaturligtvis viktigt helheten biståndetsamhet detär att

Vissa insatser inom demokratianslaget har görabedömningen. attt somex
ekonomiska reforrnpro-bäringhar också påmed stärkandet rättsstatenav

långsiktigheti fall fårverksamheten karaktärI takt med andraatt avgram.
finansieras långsiktigabör inom det basprogrammet.de mer
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utanförFör verksamhet inte inprogramlandskretsen där kan växlaman
på sektorstöd bör verksamhet finansieras från denna anslagspost ocksåsom
kunna långsiktig karaktär. Vid planering insatservara av mer merav av
tillfällig torde mottagarlandets prioriteringar Förmågaochnatur attegna

alternativtavgörande, givarenågon har sådansatsa attresurser vara annan
beredskap.

Även medelstilldelningen till anslagsposterna för särskilda verksam-om
minskarheter således i ivolym kan verksamheten ibasprogrammet utökas

motsvarande mån. Det ökade behovet kunna redovisa hur mycketattav av
biståndet till demokratifrämjande,går miljö-insatser bör enligtetc.som
utredningens mening i första hand förbättrad statistiklösas med och
redovisning. Det pågående statistikprojektet Statistiska Centralby-med
råns medverkan bör för i fortsättningenkunna inte behöverattsvara man
inrätta särskilda föranslagsposter vikten tillbetona stöd vissatt av en
verksamhet.

tillFörslag strukturell uppläggning anslagen i budgetpropositionenav
redovisas i kapitel 9.2.

och betalningsbalansstöd9.5.3 Import-

Betalningsbalansstöd allmän syftar biståndär direktpåtermen som
inriktat förbättrapå betalningsbalans.mottagarlandets Betalningsba-att

antingenlansstöd kan formen resurstillskott för finansieringta ettav av
import importstöd eller skuldlättnad. ibland beteckningenDe går under
programbistånd. förUtgångspunkten programbistånd mottagarlan-är att

genomfördet ekonomiskt reformprogram. Stora givarnakrav ställs påett
vad gäller utformningen samordningenoch villkorde ställs.av som

Obundet importstöd finansieras både inom landramarna C2 och som
sk betalningsbalansstöd C3. Idag importstödet vikti-utgör det kanske

biståndsinstrumentet inom SIDAs stödjaverksamhet privatadengaste att
sektorn i i Afrika,länder utlandsvaluta förfogandeställs till förattgenom
inköp viktiga insatsvaror och inte till subventioneringstödet kopplasattav
eller valutafördelning.centralstyrd iDe behoven utländsk valutastora av
de skuldtyngda förväntasländerna kan tid.bestå under lång

Internationellt iblandbrukar särskilja tekniskt bistånd från icke-man
projektbundet stöd. Tekniskt till förstöd kan utgå länder göra dessaatt

skickadebättre ekonomiska planerings-utveckla och uppföljningsme-att
kanismer, stävja korruption, till fi-gå marknadssystemöver Detetc.
nansiella stödet avhängigtär däremot verkligen vidtar mått ochatt man

för förändringar. Det betonas biståndsfor-nära samverkan bådasteg att av
viktig förär bra resultat.ettmerna

En viktig i biståndettendens inomär verksamheterna land-att mer av
sekforstöd.frångår projekt till Stödet kan ändamålsbestämmasramarna

till viss sektor, kanske viss inriktningmed delsektor. Det krävermoten en
analys och prioriteringar inom hela villkor för biståndetsektorn ochav
relaterade till sektorn.
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vilketriktlinjer för importstödet,fastställt principerSIDA ochhar nya
programbistånd.forminnebär importstöd skall behandlasatt en avsom

inteoch därmedimportstödet fritt valutastödTanken med är att ettge
användning till vissa tjänster.ochdessstyra varor

flexibilitet ifrågakaraktären det kräverStödet denär att stor omav
samordning ske medInför utfästelserberedning stöd böroch beslut. om

Världs-konsultativa undergivare, vilket oftast i gruppmötensker skandra
Även givarna,samordning mellanför uppföljningbankens ledning. krävs

valutaanvändningen ochden totaladå denna måste ske mottagar-mot av
övergri-genomförandetEffektiviteten denlandets budget. mäts mot av

utvecklingspolitiken och de resultat dennapande genererar.som
finansiering förstödformens karaktär ochO bakgrundMot att sammaav

föreslårsamlat utred-syfte i för länder bör behandlasoch stort samma
finansieras från enda anslagspost. Import-ningen verksamhetenatt en

betalningsbalansstödet.sammanföras sk Isuccessivt med detstödet kan
förför ochdetta de ländersuccessivt ligger dels kanordet göraatt man

fritt och obundet, dvsimportstöddel nuvarande ärden avsomav
lämpligtvisförändringarbetalningsbalansstöd, dels atttyp somsamma

omförhandlar avtalstek-Renti taktbör ske den programmen.som man
förändring-förenkla genomförandetformniskt skulle kunnadenna av

till icke programländer.Stödet kan också utgåarna.
innebära dels delaromläggning enligt skulle kunnaEn att avovan

dedels delar brytsimportstödet integreras vissa sektorstöd,med att ut ur
betalningsbalansstödet.sammanförs mednuvarande landramarna och

importstöd bör särbehandlas.medSamarbetet med Kap Verde merparten
viktig bilaterala stödet bör anslags-del detverksamhetenDå utgör aven

hanteringenBeredningsmässigt skulle kunnaingå i anslaget C2.posten
för betalningsbalans-idag gällerfölja bestämmelserriktlinjer ochde som

stödet.
särskild regeringsskrivelseanslagsframställningen eller iiSIDA ger-

fördelning medelförslag till av
fördelningenfattar beslutregeringen om-

följa verksamheten.får ochSIDA uppdraget verkställaatt upp-
reglerings-för framgåriktlinjer användning börPrinciper och stödets av

brevet.

ochUtvecklingssamarbetet med Central-9.6
Osteuropa

Östeuropa fortfa-befinner sigUtvecklingssamarbetet med Central- och
organisationenutredningenframstår föri sin linda. klartrande Det attsom

utredningenform.riktigt funnit sin definitiva Förintesamarbetet ännuav
erfarenheternamöjligt läraframstår viktigt långt detdet så äratt avsom

traditionella biståndetsgjordes iundvika misstag detförsöka deoch som
barndom.
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Som första observation vill utredningen hävda nödvändigtdet äratten
bygga den svenska administrationens kompetens i biståndssamar-att upp

Östeuropa.betet med Central- och Det krävs länderkunskap ocksåmen
Östeuropa.biståndskunskap tillkopplat den speciella miljön i Central- och

Utredningen det styrka åtminstone i inledningsskedetatt attmenar vore en
kunna koncentrera denna kompetens till någon eller högst deett par av
inblandade myndigheterna.

traditionellaDe styrformer till förstår buds u-landsbiståndet ochsom
redovisats utförligt i kapitel 3 självfalletstår till buds också i östbi-som

ståndet. faktorerNågra har styrningengöra med östbiståndetattsom av
ibör detta sammanhang särskilt nämnas.

Det sig angeläget inomarbetet regeringskansliet får fastareter att en
form idet har fungerarän dag. UD i dag både regeringskansli ochsom
myndighet.

En renodling eftersträvas.bör likhetI utvecklingenmed inom övigaden
delen statligaden sektorn viktigtdetär kunna arbeta aktivt medattav mer
mål-och resultatstyrning berörda biståndsmyndigheter, därgentemot rege-
ringen har den viktiga uppgiften de övergripandesätta målen ochatt
formulera kraven medan den operativa verksamheten kan delegeras till
myndigheterna.

Tre de berörda myndigheterna BITS, SIDA, SwedeCorp har UDsav
Östsamarbetetu-avdelning huvudman för u-landsbiståndet. styrssom

Östeuropasekretariat ÖSEKUDs direkt till utrikes-av rapporterarsom
ministern. En nära samverkan måste äga mellan u-avdelningen ochrum
ÖSEK för undvika motstridiga signaler till berörda biståndsmyndighe-att
ter.

Förslaget upprättandet landstrategier för samarbetet medom av u-
länderna bör enligt utredningen också kunna utarbetas i lämplig form för
östsamarbetet.

Förslag högnivåöverläggningar med mottagarländerna avsiktendärom
med det svenska samarbetet, konditionaliteten för biståndet kanetc.
diskuteras skulle kunna ianvändas östsamarbetet. Såväl landstrategier

högnivåöverläggningar skulle kunna ökad stadga styrningenåtsom ge av
östbiståndet.

För fyranärvarande myndigheterär huvudsakliga kanaler för genomfö-
randet Sveriges bilaterala samarbete med länderna i Central- ochav
Östeuropa BITS, SIDA, SwedeC0rp Svenska Institutet.och Utredningen
har sig haft tid eller i detalj studera fråga.denna Vadattvare resurser mera

emellertid förefaller uppenbart rollfördelningär den givitsattsom som
bistândsmyndigheterna för östsamarbetet inte alltid klarär så som vore
önskvärt. Risk för kompetensstridigheter och dubbelarbete föreligger.
Detta särskilttycks gälla mellan BITS och SwedeC0rp och åtgärder bör
vidtagas för eliminera dessa problem.att

Till skillnad från situationen i flertalet programländer har Sverige inga
Östeuropa.speciella biståndskontor i Central- och Erforderligt arbete på

biståndsområdet utförs ambassaderna. Utredningen det angelägetav anser
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biståndsverksamhetenipå kompetensroll och kravenambassadernasatt
dessaeffektivt arbete medföri knappast rustadeklargörs. dagDe är ett

frågor.
utvecklings-förformernaföreslår utredningenSammanfattningsvis att

Östeuropa huvudfrågorDeoch över.med Central-samarbetet somses
framstår angelägna rörmestsom

regeringskanslietinomsamordningansvarsfördelning och-
styrformer i östbiståndetochbesluts--

biståndsförvaltningenikompetenskrav-
myndigheternamellanarbetsfördelning-

på kompetensfältadministrationen roll och kravdess--

effektivitetssynpunktkonsekvenser9.7. Några ur

styrningen ocheffektiviseringsyftar tillförslagUtredningens sam-aven
isoleratinte verkaBiståndet kanbilaterala biståndet.ordningen inom det

ocksåmottagarländernaiutvecklingsproblemtillrelaterasmåste menutan
biståndsorga-i svenskai världen Denproblemövergripandetill stort.mer

omgivningen,i ochförändrade kravtillnisationen kunnamåste anpassas
biståndeffektivtlångsiktigt ochkunnamöjligheternasäkerställa ettatt ge

effektivitetssyn-Det ärpå fattiga länderna.defortsatt tyngdpunktmed ur
i sittbiståndetochöverblickviktigt kunna hadärförpunkt att samman-se

fortsatta biståndet pådetutsträckning baserakunnai ökadhang och
tidigare samarbete.erfarenheter av

möjlighe-riksdagensnyckelområdensådanaDirektiven pekar på några
biståndsmyndigheterna,styrningregeringenskontroll,till insyn ochter av

fáltadministratio-integreringbiståndets aktörer,samordning mellan av
i den helhet utgörviktiga elementbildarolika delarDessa somnen.

samordning.styrning ocheffektivförförutsättningen en
olika delar.och dessbiståndetöverblickbättre överhaRiksdagen bör

tillrelateratområde,förändringar på dettaförslagUtredningens rör mest
möjligheterriksdagen bättreförslagGenom dessa attbudgetprocessen. ges

enskilttillbiståndettotala svenskatillkänna rörande det ettsin meningge
myndigheter.fördelning påbiståndetsbeslutaland och att om

församordningsamråd ochregeringskansliet kräver attiArbetet mer av
fora ochinternationellaiuppträdandeenhetligtkunna haSverige skall ett
relatio-i totalaviktig del defungeraför skall kunnabiståndetatt som en

vidregeringens rollpreciserarUtredningenmottagarländerna.mednerna
förbättraskallförslagochriktlinjer för biståndetutformandet somgerav

regeringskans-rollfördelning mellantydligarekvaliteten i besluten genom
uppföljningspecifika påkravdelegering,ökadmyndigheterna,liet och mer

relateradkompetensuppbyggnadsystematiskresultatredovisningoch samt
frågor.till dessa

uppmärksamhet.särskildstyrinstrument ägnasBudgetprocessen som
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Utredningen förslag till bättre utnyttjande existerande styrinstru-ettger av
Beträffande styrning och samordningment. biståndet till enskildaav

länder föreslås instrument landstrategier. Dessa kan tjänaett nytt som
policy-relateradinstrument för överblick, styrning och delegering i enlighet

med statsmakternas krav mål- och resultatstyrning. Utrikesdepartemen-pa
arbetssätt och kompetenstets måste utvecklas för säkerställa ända-att en

målsenlig styrning.
Detta kräver effektivareockså koppling och delegering till fältet. Utred-

ningen föreslår här åtgärder för effektivare samordning inom ñltadministra-
tionen integrering ambassadens allmänna avdelning och SIDAsgenom av
biståndskontor införandetmed administrativt enchefs-ett ochsystemav
skap. Förslagen effektivarerör också samordning fältetmellan och hem-
maorganisationen bl verksamhetsplaneringen.genom a

Den ökade mångfalden i biståndet kräver de olika aktörerna haratt
kunskap varandra, arbetssätt och verksamhetsområden. Utred-om om
ningen föreslår kostnadseffektiva samrådsformer förbättrakan sådantsom
utbyte mellan statligasåväl privata inomaktörer biståndet.som

Utredningen föreslår det långsiktiga biståndet SIDA, inomatt genom
och utanför de nuvarande landramarna, sammanförs i planeringsramar.

förbättraFör möjligheterna till effektivt utnyttjandeatt tillgängligaav
medel föreslås planeringsramarna inte avtalsfástsatt med mottagarlän-
derna. Eventuella reservationer härrör från underlåten-mottagarenssom
het uppfylla gjorda åtaganden kan därmedatt omfördelas och utnyttjas på

effektivt Förslagsätt. läggs möjliggörett fortsatt långsiktigamer som
åtaganden. Dessa befásts liksom idag i insatsavtal för projekt och sektorer.

Samarbetet inom infrastrukturområdet kan effektiviseras genom mer
systematisk kompetensuppbyggnad inom myndigheternas respektive an-
svarsområden. Utredningen har specificerat områden där förstärk-sådan
ning önskvärdär och möjlig.

ytterligareEn effekt förslagen möjlighetenär direkt finansiellagöraattav
framförbesparingar allt integrering fältadministrationen. Fulltgenom av

genomförd sigrör det enligt utredningens uppfattning storleksord-om
ningen 20 milj kr år.per
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Särskilt yttrande

Särskilt yttrande sakkunniga NorbergCarinav
En generell synpunkt utredningen i utsträckningär skulle hastörre vägtatt
in förhållandena i u-länderna dvs biståndet vidmottagaren av- -
utformandet sina förslag. särskiltDet gäller landramssystemet.av

Landramssystemet

Utredningen föreslår avtalsfästa avskaffasmed landramaratt systemetnu
och indikativa planeringsramar.ersätts med Det emellertidär mycket

Fördelarnaoklart vad i förhållandemed sådant till idag.ärett system
För innebär försämring.mottagarländerna det tvekan Det ärutan en

olyckligt i period minskande biståndmed och förändringar i destoraen
ekonomiska politiska inomoch länderna. Själva meningen medsystemen
det nuvarande stärka avtalsfástaär åtagan-systemet att mottagaren genom
den besked biståndsvolymen och skapar bas för dialogensom ger om en om
det långsiktiga biståndets inriktning.

avskaffande innebärEtt med samarbetsavtal ofrån-ocksåsystemetav
komligen riksdagens biståndsströmmarnainflytande minskar.överatt

mportstödI

Importstödbetalningsbalansstöd viktig förutsättning förutgör en genom-
förandet de strukturanpassningsprogram flera mottagarländerav som ge-
nomför i nära samverkan med Valutafonden Genomoch Världsbanken.

dialogden institutionermed dessa förts nordiskabl de ländernasom av a
har strukturanpassningsprogrammen kommit integreratalltatt ett mer
innehåll med hänsyn till sociala fattigdomsbekämp-större mål ochtagen
ning. Som har långsiktighetenresultat i kommitett attprogrammen en

framtonad därför invändningar förslagetroll. Jag har brytaattmotmer
loss importstödet landramarna om har kvar dessa och läggaur man nu
ihop det betalningsbalansstödet förmed regeringen fran fallbeslutaatt om

Återigentill fall. gäller fråndetta nackdel u-ländernasäratt setten
får förväntautgångspunkt. De klarhet hur mycket sigstöd de har attom

från Sverige.
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ekonomiska svårigheter import-För de länder kämpar med ärstorasom
betalningsbalansstödet viktig biståndetstödet och del ochen av en- -

förutsättning för utveckling fungerandelandets bättre marknadseko-mot
nomi. förutsättning för meningsfull dialogDet också detär en en om

biståndet samordningen givare.samlade och biståndet med andraav

Fältadministrationen

införandet enhetligt administrativtDet uppenbartär att system,ett somav
föreslås medföra effektivitetsvinster.utredaren, skulle Som Stats-storaav

visat i sin utredning förändring inomkontoret har 1991 kan sådan skeen
för nuvarande bör understrykas det nuvarandeDetsystem. attramen

enchefsbeskickning det i praktiken råderär därsystemet enen men
arbetsfördelning mellan biståndskontorschefen.ambassadören och

Samtidigt integrerat enligt norskdet också uppenbartär att ett system,
utredningen förordar fungera.modell, också kan kräver dockDet ettsom

fördet utlysning och tillsättning ambassa-nuvarandeänannat system av
dörstjänster. samtidigt modellen inteMan måste medveten attvara om

i utredningen förknippade oklarheterlöser de problem medsom anges vara
i chefsfunktionen. flyttas frånDet kanske så oklarheternaär attsnarare en

till svårigheternadel hängerDetta medsystemet atten annan.av samman
integrera verksfunktioner fältet hadepartements- och på utan att motsva-

integrationrande på hemmaplan.
politiskahandelspolitiska frågorna omfattandeI länder där de är t.ex.

Indien, arbetsfördelningen i praktiken bli idag. demåste densamma Isom
flesta finns biståndskontor emellertid devåra mottagarländer där det ärav

handelspolitiska uppgifterna ringa omfattning. Utredning-allmän- och av
för imodell hur ambassad dessa länder skulle medut treens en se

avdelningar förhållande till faktiskahelt enkelt överdimensionerad i deär
arbetsuppgifterna.

Inför föreslagna fortsatta utvecklingen integrationsmodellenden börav
därför förslag till regionambassader tilldet SIDA under hand lämnatsom
utredningen förslag, i kombination medDetta denövervägas närmare. av
utredningen förordade administrativa ytterligaremodellen skulle skapa
rationaliseringsvinster samtidigt kvaliten i politiskaden och ekono-som
miska rapporteringen bibehållas förbättras.skulle kunna eller t o m

i regionambassadmodellen utrikespoli-Huvudtanken samla denär att
tiska, biståndspolitiska, handelspolitiska allmänekonomiskaoch kom-

fåtaltill regionambassader i bredarestörre länderpetensen ett ettav
intresse för Sverige. kritiskDärmed skulle kärna eller skapas somen massa

för högkvalitativ bevakning rapporteringskulle kunna och omsvara en av
i regionen. positiv bieffekt koncentrationländerna En sådan skulleav en

professio-sannolikt dessa ambassader höjs och detpåatt statusen attvara
nella tjänstgöring i förhållande till mycketutbytet ökade dagsläget medav

avdelningar i flertaletsmå allmänna u-länder.
till tekniskSIDA skulle också dessa regionala kunna knytaambassader
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expertis, regionaleller tid. idag finns detpå kortare längre Redan en
vattenrådgivare vid i Nairobi. Diskussioner haambassaden pågår attom

regional undervisningsrådgivare för Afrika-regionen. SAREC harsödraen
visst regionaltockså kontor med i Harare.ett ansvar

regionbaserat införas i AfrikaCentral-Ett skulle gradvis kunnasystem
amerika.

fOm det aktuella läget i Afrika konstatera detpå kan attman man nser
finns nio avdelning och biståndskontor. Därut-ambassader med allmän

linns biståndskontor och tvåöver det programländer med enbarttre
platsrepresentation ochsaknar Uganda Kapprogramländer svensksom

i avveckling. NamibiaVerde. Biståndskontoret Lesotho under Iär är
biståndskontorschef.ambassadören också

Afrika fem huvudregioner Afrika,regional indelning i södraMed en av
iAfrika, Afrika, Afrikas Afrika skulleHorn ochöstra västra mannorra

sig regional i Sydafrika alt.programlandskretsen kunna tänka ambassaden
i Namibia, Mocambique,Zimbabwe sidoackreditering Botswana,med

i Nairobi sidoackredi-Zambia regional ambassad medoch Angola,ev en
i Etiopien.tering i Tanzania regional ambassad PåUganda och samt en

ledningi finnas biståndskontor underplats programländerna skulle ett som
biståndsoperativa frå-biståndsrådcharge daffaires försvarade deettav

frågorviss allmänbevakning, konsuläraoch etc.gorna
biståndsambassader i Afrikavid samtligaDet totala antalet utsända
avdelningarnaidag till vid allmänna och 76 varavuppgår 119 43 devarav

fyra avveckling vid biståndskontoren.under
regionala ambassader medOm de aktuella ambassaderna ersätts treav

besparing tjänsterförslagsvis med 16 eller 169 utsända vardera görs en ca
utlandsbidragskostnader Afrika.miljoner i ikr löne-, ochenbart rese-

kansliDärtill besparingar för och bostäder dekommer betydande samt
övriga biståndsambassader.administrativa rationaliseringsvinsterna vid

förslag samlat de besparingsvinsterna,skulle således störstaDetta gege
undviker ieffektivitet samtidigt skapa oklarheterstörre attmansom

arbetsfordelningen biståndsmyndigheterna.mellan UD och
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Bilaga 1

@

Kommittédirektiv
%l§§

E

199257Dir.

Översyn bistån-samarbetsformer istyrnings- ochav
biståndsmyndighe-regeringskansliet ochdet rörande

terna

Dir. 199257

regeringssammanträde 1992-04-29.Beslut vid

Statsrådet Svensson anför.

Mitt förslag

utredaföreslår med uppgiftutredare tillkallassärskildJag styr-attatt en
biståndet. refe-Till utredaren skall knytasnings- samverkansformer ioch en

rensgrupp.

Tidigare behandling

frågor effektivare styrning ochbl.a.I 199192100 tas sam-omprop. upp
biståndet. 133bil.inom bl.a.verkan Där sägs s.

mångasåledes omfattasamarbetet med länder kanDet svenska enskilda
bistånd biståndsorganisationemaolika och förutsättningar finns ityper av

Ansvarsför-behov.för flexibelt olika krav ochsätt mötaatt ett typer av
biståndsmyndigheter mellandelningen mellan SIDA och övriga samt myn-

förändras eller klar-digheterna och regeringskansliet kan i vissa fall behöva
ochstyrnings-Jag därför fortsatt bl.a.göras. översynattavser genom av

utvecklingssamarbetet.samverkansformerna ytterligare effektivisera
förslagrevisorersUtrikesutskottet har med anledning riksdagensav

utvecklingsbistånd, i1991921l effektiviteten i förvaltningen svensktom av
betänkandet förvaltningen svenskt199192UU11 Effektiviteten i ut-av
vecklingsbistånd, frågorna rollfördelningenbl.a. tagit översynom avupp

styrning SIDAmellan Utrikesdepartementet och SIDA, regeringens samtav
biståndsanslagets disposition.förbättrad redovisning till riksdagenom av

rskr.hemställanRiksdagen biföll den december 1991 utskottets12
19919271.

föreslåsårets skallmotion U 6 riksdag riksdagenI 202, yrkande till atten
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begära landprogrammeringens sakanslagens respektiveochöversynen av
roller. Utrikesutskottet har i sitt tillstyrkt motionen.betänkande UU15

biståndetRoller styrformeroch i

Regeringen fäster vikt vid effektiv resursanvändning. Detta liggerstor en
Övergångsåväli Sveriges mottagarlandets intresse. till politisk plura-som

måstelism många håll.och marknadsekonomi utvecklingsker Denna
biståndsinsatser.också vårastödjas, den ställer krav flexibilitet imen nya

biståndetPrinciper för arbetats fram. Imetoder och roller i har successivt
årets fastslås gi-budgetproposition rollfördelningen mellan ochmottagare

med speciell hänvisning till tidigare utredningar, där den viktigaste ärvare
bilateraltbetänkandet SOU 199017 Organisation arbetsformer inomoch

bistånd. Frågan biståndeteffektiviteten i belysts i promemorian Dsharom
199063 beslut.Bra

biståndet förmedlametoder förInom har det utvecklats kanaler och att
kunnande, tillföra samhälls-kapital och lindra nöd. Stora delar svensktav

mångfaldnäringsliv i dettaoch och organisationer deltar arbete.en av
SIDA framför allt för samarbetehar utvecklat arbetssättett anpassatssom

långsiktigtmed de fattigaste länderna och i situationer kräver engage-som
och god kännedom länderna. BITS har arbetssätt ärett mersommang om

till utsträckning de fattigaste län-mottagarländer i änstörreavpassat som
samhällsuppbyggnaden. In-derna har och kompetens föregna resurser egen

samarbeteoch projekt stöds BITS därför utformadeär ettsatser som somav
konkurrenskraftigamellan i samarbetslandet och kompetenta ochparter

ochoch kontraktsfinansiering. SARECsvenska institutioner företag, dvs.
inrättats för inom forskning respektiveSWEDECORP har samarbete nä-

ringsliv och handel.
biståndetårets budgetproposition allt andelI konstateras störreatt aven

både kana-kommit ligga utanför landramarna, andel det stödatt som av som
biståndet samtligaliseras SIDA och andel det totala genomgenom som av

samarbetsländer tillkommit, och för vissa landrams-myndigheter. Fler har
övergång Samti-främja i andra former.länder finns skäl till samarbeteatt en

fastslås också plane-digt landramar i fortsättningen bör det centralaatt vara
omfattanderingsinstrumentet för arbete i fattiga länderSIDAs mottarsom

bistånd.
mångfaldbiståndet ochförändring det bilaterala i omfattningDenna av

och samverkansformerna.ställer motsvarande krav anpassning styr-av
ef-pågår ochomfattande arbete för förändraInom regeringskansliet attett

följande.fektivisera dessa. De viktigaste inslagen i detta arbete är
Latinamerikautvecklingsprojekt Afrika 1989,Regionala analys- och för
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pågående Asien grund1990 Centralamerika ochoch arbeten rörande utgör
för strategiska i olikadet arbetet de regionerna.

utanförIandprofiler mottagarländerArbetet med för större program-
inriktning ochlandskretsen syftar till klargöra lämplig framtidaatt om-en

fattning rollfördelningen mellan deenskildasamarbetet med länder samtav
aktuellasvenska myndigheterna i det landet.

utveckling skapatlandramsländer ekonomiskl vissa har positiv sär-en
Försöksarbeteskilda främja andra fonner.förutsättningar samarbete iatt

biståndet påbörjats.sådanmed anpassning haren av
katastrofbiståndet finansieras utanföroch demokratistödet, vilkaFör

arbetsfor-pågår ansvarsfördelning ochlandramarna, arbete med klargöraatt
mer.

mål- för-resultatorienteradeArbetet med utveckla den och styrningenatt
definierasrespektive rollerbl.a. regeringens och myndigheternasutsätter att

klarare, särskilt riktlinjer för de statliga verk-det gäller krav ochnär att ange
samheterna.

för utvärdering och analysRegeringen tillsätta kommittéatt avavser en
biståndsområdet.effektiviteten Kommitténs uppgift bli med-inom bör att

mål- resultatorienterade styrningverka i utvecklingen regeringens ochav
biståndetinom vissaoch genomföra utvärderingar och analyseratt av ange-
biståndspolitiska frågeställningar.lägna

Kreditbistårzdets biståndet nyligen i betänkan-roll i det harsvenska utretts
pågårdet SOU Beredning ärendet för199174 Krediter för utveckling. av

närvarande i Utrikesdepartementet.
Promemorian 199171 Effektivisering utrikesförvaltningen följsDs av

belysa arbetsfördelningsärskild arbetsgrupp i syfte närmareattupp av en
olikamellan och myndigheterna till de roller de förväntasUD med hänsyn

spela i utvecklingssamarbetet. i
Vid sidan de redovisade utredningarna styrnings- ochm.m. omav ovan

biståndet emellertidsamverkansformerna det behov komplette-i finns av
rande analyser utredningar vissa centrala punkter landra-och rörsom

och arbetsfördelningoch de ämnesbundna anslagen, samverkan mel-marna
biståndsmyndigheterna fråganlan riksdagens inflytande.samt om

Utgångspunkter

Riksdagen har vid flertal tillfällen diskuterat landprogrammens ochett
projektbiståndets i utvecklingssamarbetet.roller

år biståndetUtrikesutskottet konstaterade det till1991 svenskaatt stor
del projektinriktat. Enligt kombinationen landra-redan utskottetär avger

biståndsinstrumentoch användningen flexibilitetandra den ärmar somav
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biståndet.nödvändig i det samlade Vidare landprogrammerat bi-kan ett
stånd övergå bistånd,till de ekonomiska och politiska förutsätt-annat om

så biståndet gårningarna kräver. Genom ökande utanförandelatt en av
biståndsinstrumentlandramarna alltoch fler används, avdramatiseras pro-

ansåggramlandsfilosofin särskilt gynnade mottagarländer. Utskottet attom
biståndsinstrumentkombination olika fortfarande det effektivasteen av var

arbetssättet.
åretsI budgetproposition har eftersträvats allsidig belysning deten mer av

biståndet till försvenska de mottagarländerna, inte bara landramslän-större
derna. utnyttjandeSIDA har utvecklat särskild planeringsmetod fören av
landramar. Den har visat sig flexibel och effektiv för de fattigaste län-vara
derna. Metoden innebär kan stöd till breda sektorsprogram, inomatt man ge

de sociala där det ofta finns starka krav planeringstrygg-sektorerna,t.ex.
behov samordning med andra givare och med mottagarlandetshet samt av

tillinsatser. Samtidigt det viktigt rambundna anslagendeär att anpassas
såmottagarländernas planerings- och genomförandekapacitet uppkoms-att

anslagsreservationer undviks.ten storaav
tillförslag innebär anpassning de rambundna anslagenRegeringens en av

medlen i insatser och till den ökadehur länderna kunnat konkretaomsätta
biståndet. från har överförts till SWE-bredden i Vissa medel landramarna

några tillnäringslivssamarbete. länder har medel ställtsDECORP för För
biståndsorganlandramarna för andra för främjaförfogande utanför att ett

bredare samarbete.

Uppdraget

frånutgångspunkt helhetsbild detUtredaren bör arbeta med den av
biståndet 199017.bilaterala presenterades i betänkandet SOUsvenska som

biståndetarbetsformer bilaterala med huvud-Utredningen behandlade i det
biståndet Rollfördel-utanför de s.k. programländerna.saklig inriktning

behandlas bakgrund vadningen mellan myndigheterna bör mot som an-av
fråga.i dennaförs i 1990911100prop.

jämfört bi-landramsstödets roll medUtredaren bör därutöver behandla
långsiktigastånd utveck-i detkanaliseras andra anslagspostersom genom

stödformema kanaliseras SIDAlingssamarbetet. De viktigaste genomsom
tilldemokratifrämjande miljöstöd, stöd eko-utanför landramarna stöd,är

nomiska reformer skuldlättnader.samt
utgångspunkt förutsättningarnaför arbete skallEn utredarens attvara

biståndmåste långsiktigt med fortsatt tyngdpunktoch effektivtsäkras för ett
de fattigaste länderna.

de olikaansvarsfördelningen samarbetet mellanUtredaren belysa ochbör
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biståndsmyndigheterna och deras respektive underlättaroller i dagi syfte att
bedömning det finns skäl profileraytterligare renodla elleratten av om re-

spektive myndighets verksamhet. bakgrund bl.a.Detta skall attmotses av
påkravet samordnat svenskt agerande kan komma öka vid EG-med-att ett

lemskap. åretsRegeringen konstaterar budgetproposition det för vissai att
landramsländer biståndfinns skäl främja i former, därsamarbete andraatt

andra myndigheter kommer spela viktigare roll. 1 dettaattgenom sam-en
manhang bör särskild uppmärksamhet stödformer syftar tillägnas attsom
förstärka fråganinfrastrukturen i u-länder liksom samverkan mellanom
biståndsorganen område.detta

Utredaren bör vidare belysa och precisera regeringens roll vid utforman-
biståndet,det riktlinjer övergångenför inte minst bakgrund tillmotav av en

mål- och resultatorienterad styrning verksamheten. I detta sammanhangav
bör bedömning den roll landprofiler kan spela förgöras över-atten av ge en
blick det biståndssamarbetetsamlade svenskaöver och dess strategiska bety-
delse i enskilda mottagarländer, inkl. programländer.

Samarbetet biståndskontormellan ambassad och i samarbetsländerna bör
såbelysas utlandsmyndigheternas kan utnyttjas bästa sätt.att resurser

åstadkommaDet sig angeläget effektiv integration mellanter att ut-en mer
landsmyndigheternas biståndskontoren.allmänna avdelningar och

Kreditbiståndsutredningens slutsatser och inkomna remissyttranden bör
beaktas pågående katastrofbistån-utredaren, liksom utredning rörandeav
det.

Slutligen bör utredaren belysa olika möjligheter säkerställa riksdagensatt
insyn biståndetsoch inflytande utformning, samtidigt regeringenöver som
tillförsäkras nödvändig flexibilitet.

Utredaren skall beakta vad i regeringens direktiv till samtligasägssom
kommittéer angåendesärskildaoch utredare utredningsförslagens inriktning
dir. 19845 beaktande EG-aspekter i utredningsverksamhetensamt om av
dir. 198843.

såUtredaren skall arbeta förslag kan redovisas den 30 okto-att ett senast
ber 1992.

Hemställan

Med hänvisning till vad jag anfört hemställer jag regeringen bemyndiatt
statsråddet har till uppgift föredra ärenden internationelltattgar som om

utvecklingssamarbete och mänskliga rättigheter
tillkalla särskild utredare omfattad kommittéförordningenatt en av-

1976119 med uppdrag styrnings- och samarbetsformer iöver detatt se-
biståndet,svenska

8 13-0034
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utredaren.biträdesekreterare ochsakkunniga,besluta annatatt om
regeringen beslutarjagVidare hemställer att

C 3.reservationsanslaghuvudtitelnstredjebelastakostnaderna skallatt
Utredningarbiståndsprogram, anslagsposten 8.Andra m.m.

Beslut

bifalleröverväganden ochföredragandenssig tillansluterRegeringen
hemställan.hans

Utrikesdepartementet
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Bilaga 2

Om styrning och samordning några-
utgångspunkter för diskussionen.

Kim Forss

Inledning

l och människorsmed aktiviteter organiseras uppstår två grundläg-att
gande och motsägelsefulla fördelaskrav arbetet efterskall olikade upp-
gifter behöver lösas, och olikade arbetsmomenten samord-behöversom

Inom utvecklingssamarbetet fördelas enligtarbetet flera grunder; delsnas.
finns det vertikal, hierarkisk arbetsfördelning mellan ochstyrandeen
verkställande organisationer finnsoch dels det arbetsfördelning avseende
bilateralt multilateraltoch utvecklingssamarbete. finnsDet arbetsför-en
delning särskildaavseende sektorer, biståndsorganmed för samarbete
inom forskningen respektive näringslivet. finnsDet arbetsfördelningen
avseende organisationernas arbeta; antingensätt då med mycketatt en
begränsad rolluppsättning möjliggör förvaltningskostnad,låg ellersom
med bredare rolluppsättning djupare ietten som ger engagemang samar-
betet.

finnsDet förstås flera möjligheter fördelaandra arbetuppgifter inomatt
biståndet. vanligt distinktionDet är göra mellan kapitalbiståndt.ex. att en

teknisktoch bistånd organisationeroch skapa därefter. Det kan också vara
lämpligt fördela efter geografiskaarbete principer. Inom det svenskaatt
biståndet förekommer alla dessa principer för arbetsfördelning, det ärmen
bara de först nämnda ligger till för självständiga myndigheter.grundsom
De principernaandra för arbetsfördelning återfinnes inom myndig-sedan
heterna, på fleraeller nivåer. Arbetsfördelningen inom det svenskaen
biståndet huvudföremål för diskussionen i SOU 1990 17.var

arbetsfördelningMed uppkommer samordningbehov ochett styr-av
ning. Dessa två begrepp är nära relaterade till delvisvarandra och överlap-
pande. Relationen dem emellan kan betraktas den mellannärmast tvåsom
delvis överlappande mängder, i figur inteDe dock heltärsom syno-

Samordning eller koordination innebär iplacera något rättnyma. att
förhållande till något tilloch helheten.den större Begreppenannat sam-
ordning och koordination används både i verbform för beteckna akti-att
viteten ordna saker eller i förhållande tillprocesser varandra förochatt
det slutliga tillståndet, dvs. de kan tillstånd.också beteckna önskat I denett



SOU 19931228

samordning.Illustration styrning ochFigur begreppenav

SamordningStgrning

uiceellerstyrningSamordning uersagenom

bådesamordning i båda dessa bemärkelser,följer användstext somsom
inte finns någonviktigt inse detadjektiv, det ärverb och attattmen

sluttill-samordnatsamordnad ochkoppling priori mellan ettprocessena
förstånd process.samma

styrningOm

ihandling i leda båtstyrning för bestårBokstavligen står att enensomen
forskningslittera-styrinstrument.alltså Iriktning hjälp rodermed ettav

inomorganisatorisk denstyrningbeskrivs mestturen process, mensom en
självständigaegentligen irrelevant. l dagens värld ärdistinktionen är t.ex.

imyndigheterstyrning likaför mycketbolag inom koncern utsatta somen
Styrning i likaviceoch ärförvaltning; leverantörerkunder styr versa.en

hurfenomen eftersom beror helt påmellanorganisatoriskt dethög grad ett
biståndsadministra-behandlasdefinierar den härI textensystemet.man

flerabestårorganisatoriska och dettionen det relevanta systemet, avsom
organisationer.

definierar fenomenetvanligtstyrning detVid diskussioner är att manom
fattarDeoch deförhållande mellan de styrs. styrstyrett som somsomsom

till skall Dessainstruktioner andra vad göras.förmedlarbeslut och somom
förutsätts inteblivit dedärigenom styrda. Detutför och haruppdraget att

enligt instruk-uppgiftenoch de uträttargjort sakhade attannarssamma
organisationenstyrning,bild därmycket enkeltionerna. Det är aven

illustrerartraditionelltFigur visar hurmaskin. 2betraktas mansom en
maskinorganisationenbildeni enkla Mensystem.styrprocesser som enav

organismer,föreslårandraföråldrad haroch denär attersatts somav
metaforerlämpliga Morgan,hjärnorellercybernetiska ärsystem mera

inte med roder.1986 och sådana leds-
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Figur Styrprocessi enkeltett system.

Problemet figurenmed inteär är enkla. De är komplexa;att systemovan
enheter är beroende varandra, de har viljorautonoma men av egna som
inte helt stämmer med uppifrånde uttryckta ambitionerna, stymingsför-

Styrprocessernasök kan komma från flera andra håll rakt uppifrån.än ser
kanske i figur figurerna3 båda efter inspirationutsnarare som av
Czarniawska-Joerges, 1992. inteDet går förstå styrning uppifrånatt som
kommande direktiv förunderlag handling; åtminstone intesom om man
har några helst praktiska ambitioner förståmed styrningsproble-attsom
matiken.

Konstigt jämställs styrning oftast effektivmed styrning. flestaDenog av
har vision jagvad det är; saksäger och sedan blir någotoss nog en av en

Ågjort och detta frambringarnågot effekt jag önskade. andra sidanen som
finns styrproblem, det sällanär sådana utreds principiellt.men mera
Handlingen fåkan helt andra resultat jag önskadeän och vad har jagex.
då för styrning verklighetenI detär regel än undantag konse-attsnarare
kvenserna direktiv blir annorlunda än vad förutsågsav ens som

l organisationernas värld detär vanligt inteockså finnsdet någraatt
intentioner människornaatt känner sig hårtstyra ändå styrda. Hurmen
kan fånga verkligheten,den för den spelar säkert förrollman storen
organisationernas fungerasätt inte minst för möjlighetendåatt att-
samordna. Man brukar hänvisa till strukturens eller systemets makt.
Biståndets miljö fylld styrförsök.är inteDet baraär ledareav som
försöker alla det.gör Handläggare kan tillförskaffastyra, sig maktstor att
påverka policybeslut, inte minst överlägsen sakkunskap. Mass-genom
media inflytandekan utöva på mellannivåer i organisationen och var som
helst också. Publicietet problemområde framtvingakanettannars om
aktiviteter inte blivit Styrning inte direkt,utövas barasom annars av.

inrikta aktiviteterna på visstatt sätt, ävengenom ett utan attgenom
blockera alternativa aktiviteter. Forskarvärlden kan också ha ett stort
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Styrprocesseri komplexaFigur system.

handlingframtvingaförhållande kaninflytande. Kunskapstyrande ettom
styrning medanformer skerblivit Vissa öppet,inte avav.som annars

fördolda.styrning i detskerannan
framlyftCzarniawska 1992styrning harforskningenInom oergesom

karakteriseragälleralltid detrelevanta näregenskaper ärtvå attsom
kartaegenskapenförsta dvs.är styrmönster,Den typettstyrprocesser. aven
medbeskrivastid. kanlängre Mönstretstyrförsökenhur överöver utser en

integre-styrning vertikal påverkan ochdimensioner centralhjälp tvåav
från finnsdethorisontella Man utgårring kontakter. styrcentrumettatt

dvs.styrmönstermöjlighet präglaochhar makt systemetsatt somsom -
deorganisatorisk design. kanDetstyrningenförmågahar att ex. geenge

ellerosvbeslutaautonomi rättlokala enheterna attstor resurserom egna
ibeslutberoendedem heltgöra centrum.av

från varandraisolera lokala enheterliknande kanPå sätt styrcentrumett
enbartdem haroch ochkontakt med varandra,inte harså deatt en avvar

Å kunnasidan skulleandramedkontakter styrcentrumstyrcentrum.
ifor deltarallaaktivt verkahorisontella kontakter och attuppmuntra

kaninformation sprids i Läsarentillviktiga beslut och systemet.attse
koordina-styrningkommit in på det ärjagharattnotera genomsomnu
finns detdimensionerna. givetIvisar de tvåtion. Figuren 4 systemett

kartlägger dessasamtidigt ochriktningartroligtvis i allatendenser om man
in.likt jagstjärnmönster det lagtuppkommer kanske ett
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Figur 4. Ett hypotetiskt styrmönster i organisation.en

Beroende

DeltagandeIsolering

autonomi

Förhållandet mellan olika organisationerna ide det här präglassystemet
de relativtär starkt beroende beslut iatt centrum,av av ex. om resurser,

verksamhetens inriktning, Visserligenpersonal förekommer auto-mm.
nomi i frågor,del och några organisationerna har autonomi istörreen av
förhållande till vadän andra i har. l det hypotetiskacentrum systemet
exemplet organisationernaär också integreradenära med varandra, det
finns horisontellastarka kontakter. Det kan komma de ideltarattgenom
utvecklingsarbete tillsammans, sitter i ikommitteer, deltar mässor och
utställningar eller delar centrala informationscen-bibliotek,resurser ex.
tral el.dyl.. Poängen är dock karta den här karaktären måsteatt en av
fyllas med konkret substans gäller styrförsökenvad och då kan den ge en
god bild styrningens karaktär i det organisatoriska systemet.av

andra deDen egenskaper hos Czarniawskastyrprocesserav som -
J styrobjekten.nämner är Den kan det siktagöraoerges styr attsom genom
in sig omgivningenpå på och skapa bra arbets-t.ex. styra attgenom en
miljö, attraktiv vision möjliga karriärer, möjligheter till personligen av
och yrkesmässig utveckling. Den styrning för ekologiskkallastypen av
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människorrikta in sig påmöjlighetstyrning. är attEn att genomannan
ideologisk styrning.uppfatta verklighetenochtänkapåverka deras sätt att

direkt handlingar, dvs detmöjlighet påverkafinns ocksåDet att somen
manifesterarhandlingsstyrning. Styrningorganisationerimänniskor gör

detalje-uppdragsdirektiv ochinstruktioner,sig i regler och genomgenom
direkt pårikta in sigSlutligenarbetsbeskrivningar. kan ävenrade man

totali teorin förkallas styrning.tvingande påbud. Detmänniskor genom
arbetsorgani-formen ivanligasteHandlingsstyrning betraktas densom

åtminstonei vikt sedanideologiska styrningen har ökatsationer, denmen
viktenbörjadeungefär taladåbörjan l980-talet. Detpå ommanvar som
fannsaffärsidéer liknande. Fenomenenoch ochorganisationskulturerav

ökar denvisa hur de skapasdem ochförstås förut, benämnaattgenommen
finns inslag allaTroligtvis detstyrobjekten.praktiska användningen avav

viddominerar ochtidpunkt detVidstyrobjekten i ett system. enenaen
tidpunkt ett annat.senare

organisationssystem.Styrobjekt iFigur 5. ett

stgrningHandlings

Tütñl ideologisk
styrning stgming

slgrningEkologisk

ritatgäller styrmönsterjag vadfigur på sätt5 harI ensomsamma
finnsexemplet deti detstyrobjekten Ihypotetisk karta över system.ett

Handlingsstyrningen dominerar,styrning.väldigt få exempel totalpå men
ekologiskastyrning.ideologisk Deninslagförekommer starkaocksådet av

organisationeniförekommaovanlig, kanstyrningen denär t.ex. attmen
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medvetet skapar attraktiv bild sig själv, Förverkaatten av ex. genom
jämställdhet eller möjigheter till breda internationella kontakter.ge

jag förenklaOm vill bilden jagegenskaper kanstyrprocessernasnu av
lägga de två kartorna styrobjekt.över styrmönster och Det kansamman

jämförasätt snabbt i fleraellertvåett att styrprocesserna system.vara
Czarniawska Joerges kallar det styrklockan. visaren pekarDen korta på

typiskadet och den långa visarenmönster dominerandepekar på det
styrobjektet.

Figur Styrklockor6. i två system.

Hggslem ggstemB

Beroende Beroende
Handling Handling

ååttlalgaåielslllmnllIsolering Deltagande
g70WTotal ideologisk

Hulonomi
Hulonomi Eko|ogisk
Ekologisk

Tyvärr för tidigtdet visa biståndsadministrationensär styrklockor,att men
i ñgur 6 jag visathar exempel detnågra tänkbara på hur skulle kunna ut.se
I har klockan blivit SystemetA präglas handlingsstyrningstyrsystem tre. av

dominerandedet styrobjektet, det gäller finnsnär styrmönstersom men
det mått deltagande. I många regler ochA kommer detett stort systemav
instruktioner uppifrån, präglas också tät samverkansystemetmen enav
mellan olikade enheterna. Man kan ganska krångligtdetanta att ettvore

leva, kanske ändamålsenligt. återkommerDetsystern att tematmen sen-
are.

I B har klockan hunnit bli lillakvart Den mönster-överstyrsystem sex.
visaren pekar på autonomi och objektsvisarenden pekar påstora
ideologisk styrning. I det olika ide enheterna mångasystemet vore avse-
ende oberoende styrcentrum, förfogadedå de överattav ex. genom

budgetmedel, eller på något medelstillgång.sätt säkra på Det kanegna vore
organisationskulturstark för styrningen.huvuddelenvara en som svarar av

Som tänkbart exempel på sådan situation kan jag idotterbolagett etten se
koncern. vinstcentrumDet ochär det går bra. Med starkett egeten en

marknadsposition finansielloch god ställning, kanske kontroll överen egen
produktutveckling, kan det autonomi i förhållande tillha betydande



19931SOU234

organisa-Styrningen ofta starkmoderbolaget. dåutgörs en gemensamav
ivarför förankratochtionskultur och branschkultur Vad gör ärmanen

biståndsförvalt-varit oförändrat iofta många år. Inomkulturen och har
ideologisk styrning.exempel påningen biståndspolitiska målendeutgör ett

uttrycktiden kanolika målen ändras och sägasTyngdpunkten på de över ge
för form ideologisk styrning.en av

jag samord-inledande styrning skall begreppetEfter orddessa ta uppom
styrning visarDiskussionen hur svårt detning till granskning.närmre om

definierats harisär hel del det ävenhålla begreppen. Enär att ovanav som
kan oftasamordning. egenskaperStyrprocessernaskaraktären somsesav
sig samord-delen ordetglidande skala där den närmarområden på enaen

ning ochmer mer.

samordning.Om

samordning.behovetjag vidare vill jag dock några ord åtgår ägnaInnan av
biståndsorganisationerna och hur uppstårVarför samordnasbehöver sa-

samordningdet första uppstår behovetmordningsbehovet För urav
delvisstyrning samordningstyrning. inte med ochDet är attsystemets nog

till aktiviteterna måstestyrning upphovaktiviteter, ocksåär attgersamma
facto, i biståndet.nödvändighet, det svenskainte desamordnas av men

denutformningen sådananslagsposterna ärSom exempel, attett av
biståndsorganen luckrasexisterande samordningen mellanredande upp

vissteriksdagen säkertmåste Omoch samordnande beslut atttas.nya
för sina respektivemiljömålet inombiståndsorganen arbetade med ramen

försärskild ändamålet. Närinte anslagspostmandat hade det behövts en
myndigheternas verk-riksdag regering sig behöva kompletteraoch anser

principi kan användastilldelning biståndsmedelsamhet med avsomav
medelinför beslut hursamtliga myndigheter, det samråd dessabehövs om

dimensioneri olikaEftersom biståndet så mångaskall användas. styrs
styrintentionerisamordning dessabehövs också mycket närdet systemet

i handling.skall omsättas
deDelsdet andra, myndigheterna beroende varandra. ärärFör av

användningenför fattavarandra beslutberoende att somav resurserav om
beroendeförfogande i vid bemärkelse. Dels skapastillstår systemets

förfogatföljer Som exempel har BITSeftersom insatserna varandra.ur
projekt.på SWEDFUNDför tekniskt samarbetemedel använtsöver som

BITSinvestering SWEDFUNDInför behövdebeslut lån och veta omom
kan gällabevilja för tekniskt samarbete. Detsammaskulle medel stora

u-krediter och SIDA med gåvo-infrastrukturprojekt BITS meddär deltar
projektet. Slutligen deför finansieringen hela ärbistånd inom avramen
användninginformation resursba-för länder,beroende varandra avomav

skilda Som jaginformation erfarenhet slag.tekniskutbyte samt avsen, av
första fallerifundamentalt olika beroende; detdetär tre typer avseravser
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det multilaterala beslut, fleraberör organisationer; i det andra fallet ärsom
det bilaterala beslut, berör två organisationer inte ide andra; detsom men

fallettredje unilateraladetrör beslut inom respektive myndighet.
I organisatoriska säger beroende skapar osäkerhet. Ge-termer attman

organisationen inte fattakan beslut helt hand intepå kan denattnom egen
heller vad resultatet kommer bli. Den intekanveta vadatt veta som
kommer ibeslutas den organisationen.andra Organisationeratt som
rationella, problemlösande enheter, alltid efter minskasträvar osäker-att
het i omvärlden. principI har organisation hanterasätt osäkerhet;tre atten
den efterkan sträva utplåna den organisationen,andra försökaden kanatt

Figur Samordningsbehoven7. i det bilaterala biståndet.

UD BlTS SIDBSHREE SLUEDECDHP

UD

BITS

SHREC

SIDH

SLUEDECURP

IKod samordningStort behov au

samordningBegränsat behou- au

E] samordningLitet behov au
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samordning. sådantinkorporera den, eller den kan söka Inom ett system
givetvis samordning praktiskasvenska biståndet den endadet ärsom

iväsentlig samordningenmöjligheten. och del den totalaEn stor av
minskabiståndet inom söker osäkerhetenuppstår att systemetgenom man

i handläggningen biståndsinsatser. genererade osäkerhetenDen externtav
jämförtinom biståndet andra verksam-mycket hög med mångaär typer av

Styrningen biståndet från riksdag regeringskansli skaparhet. ochav
nivåer iosäkerhet hanteras på andra läs lägremåste systemet.som

i jagsamordningsbehoven biståndet Om hade kartaHur då ut. enser
organisationerna beroende varandra skulleoch hur äröver när av manvar,

förutforma samordningsmekanismer just Somkunna de punkterna. exem-
behöverpel, hur procentuell andel de beslut på BITSstor tasav som

Vilka detmed SAREC, SIDA, SwedeCorp och UD beslut ärsamordnas
för bilateralaVilken samordning unilaterala, ellerbehövs; detärtyp av

multilaterala hjälp karta skulle jagbeslut Med sådan kunna se varav en
inrikta ansträngningarna samordnings-behöver vad skapaattman avser

skissafigur föregående sida jag gjort försökmekanismer. 7 på harI attett
intensiva.samordningsbehoven är mestsomvar

vanligast, särskilt gällerSamordning för unilaterala beslut vadär
SAREC§ övriga. Utrikesdepar-samordningsbehov medSwedeCorps och

särskilt isamordning ofta bilateralbehov karaktär,ärtementets av av
församordningrelation BITS och SIDA, många gånger behövs ävenmen

SIDA§ BITSs samordningsbehov SARECmultilaterala beslut. och med
bilateral bör derespektive SwedeCorp karaktär. På generellt planär ettav

interdepen-instrumenten så de avspeglar densamordnande attavpassas
inteoch god regel samordna ändens präglar ärsystemet, att mersom en

Är ochsamordning litet, mellan SARECbehövs. behovetsom av som
mekanismer.inte finnas samordnandeBITS, då skall det heller så många

viljaSamordning det kräver åstadkommadyrt, ansträngande ochär atten
ansträngningen.något resultatsom av

viktigt skilja hierarkiskgäller samordning det mellanNär det är att
fyrasärskiljerrespektive icke-hierarkisk samordning. Mintzberg 1983

förstaolika hierarkisk samordning kan ochske på. Detsätt mestsom
direkt övervakning. kontrollerar vad andraelementära Någonär genom

följerför instruktioner resultaten. Det ärdet, ochgör, tar uppansvar ger
isamordning finns och deden enklaste på alla arbetsplatsertypen av som

flesta organisationer.
direkt övervakning. kanarbete kan samordnas DetMen även utan

standardiseras. specificera någonDå samordnar systemet attman genom
variabel i tillverkas, arbetsproceesen dendet; produkten somex. som

förtillverkas färdigheter och kunskap behövsmed, eller de den attsom
Standardisering arbetsproces-arbetet. Det löpande bandetuträtta är en av

justinnebär samordningsproblematiken lösesdet delatt storsen, en av
förekomsten arbetsuppgifter sådanbandet. Men många ärgenom av av en

standardiseras i sig. istället standar-inte kan Då kankaraktär deatt man
disera producera elektriskprodukten. Arbetsteamet skall motor;ex. en
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hur får själv slutligade det de resultatetgör bestämma, det ärmen
samordnat. kvalitetskontroll, uppfyllaMotorerna skall klara prestanda och
andra normer.

Med icke-hierarkisk samordning förstår formnormalt någon avman
ömsesidig anpassning. Det aktörerna själva behovär ettser av sam-som
ordning, de kontakter behövs och vidtar åtgärdertar ettsom som ger
samordnat slutresultat. Som regel och okomp-sker det på mycket enkeltett
licerat människor tillsammas, ömsesidigsätt när några arbetar men an-
passning sofistikerade for organisationerockså detär sättetmest stora

koordination. visatåstadkomma Forskning kring Apollo projektet haratt
hur otillräckliga hierarkiskade samordningsinstrumenten och hurvar
viktigt det ömsesidiga anpassningen fungerade Mintzberg,denattvar
1983. studier samordning Polaris projektet Sapo1sky,Andra t.ex.av

krigsmaterielindustrin i världskriget1972 och Storbritannien under 2a
Devons, 1950 visar också ömsesidiga anpassningen hadedenutanatt

fungerat.intesystemen
ömsesidiga anpassningen i organisationHur uppstår då den För deten
sig själv, i fall bilden iuppstår den eller så alla den gängsemesta av var

organisationsteorin från början. Galbraith identifieradeMen redan 1973
instrumentrad kan bidra till skapa den ömsesidigaatten som anpass-

ningen. chefer,särskilde direktkontakter förbindelse-Han l mellan 2
tjänster, projektgrupper, samordningsgrupper kommitteer, för-3 4 5
bindelsetjänster formell 6 matrisorganisation.med beslutsmakt, samt

förstaDen självklar sista inomorganisatoriskt fenomen,och den såär är ett
jag inriktar mig fyrapå de däremellan.

Figur 8. Sammanställning samordninghur sker.av

hierarkiskaickeHierarkiska -
ömsesidig anpassning

Direkt övervakning informella personkontakter

Standardisering Förnindeiseijansterau
arbetsprocessen

iippgiftsgrupper
Standardisering au

Samordningsgrupperprodukten

Förbindeiseijänster medStandardisering au
kunskaper och besiutsmakt
färdigheter

Mairisorganisation
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förbindelstjänsterMed enheter koordinerasde två skallattmenas som
placerar hos till uppgiftpersonal varandra har bevaka områden därattsom
organisationernas flyterintressen ihop. De skall uppmärksamma detta och

till kontakter för situationen. informa-reda De skall slussaatt tas att utse
tion mellan organisationerna. Skillnaden mellan 2 och 5 är denatt
första inte formell fattahar någon makt beslut, det har den andraatt men

organization sinmåste ha budget eller godkändA verksamhetsplanex.-
förbindelsepersonen.av

Möten viktiga fora för samordning.är Ett exempel skaparär att man
tillfälliga för för lösa något problem organisations-möten enattarenor
utredningskommitté sådant exempel.är Man kan också haett perma-

institutionaliserade möten. De sk programsamtalen sådanärnenta, en
mekanism. Den återkommer efter ungefärår år med deltagare ochsamma

arbestuppgifter. Förutsättningarna förProgramsamtalen skall ettsamma ge
Figursamordnat landramsprogram. 8 sammanfattar olika samordning-de

Ävensmekanismerna; hierarkiskade icke-hierarkiska. bliroch de här
gränsdragningen otydlig. icke-hierarkiska för-något Många de medlenav

tagit initiativ till kommitutsätter någon har de till stånd. harDetatt att
funnits samordningtanke skall ske.atten om

flera iNu kan tanken ha uppkommit på håll samordnings-ochsystemet,
fora kan skapas horisontellt samarbete. Men det kanskeärgenom mera
troligt i praktiken samordningen initiativ frånskeratt styrcen-ettgenom

och ingrediens i enligt diskussionenstyrmönstertrum ettsom ovan.-

Figur 9. Samordningenskostnadseffektivitet

Kostnader for samordning

Nivå samordningao
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Som jag påpekat samordning förstår ordet både för och ettovan en process
resultat. viktigtDet ha båda perpektiven sig i diskussionen,är medatt men
jag vill också understryka det slutresultatet härär räknas. l detatt som
fallet är det önskade slutresultatet bistånd, förutsätter förvissobra och det

koordinerad samarbetsprocess. får inte bliMen det bästa det godasen
fiende organisatorisk krånglig hjälpkan mycket medgörasen process av-

samordningsinstrumentalla de finns.som
Formella hierarkiska lösningar ioch på samordningsproblem kan själva

intensifieraverket samordningsproblem Framför-de har.redanett system
viktigt samordningenallt det i möjliga ömsesi-är mån bygger påatt mesta

dig anpassning. oftaDet har visat sig kostnadseffektiva lösning-de mestge
på samordningsproblematiken Chisholm, 1989.arna

Figur 9 effektiviteten i samordningexempel på hur hurett utger ser
Chisholm, 1989. Sambandet mellan kostnad samordningsvinstoch är
troligtvis inte linjärt exponentiellt. Till början organisationenkanutan en
få vinster olika samordningsinstrument,använda medstora attavur men
tiden minskar aktivitet. i A-sektionenutbytet samordnande Så detärav en

kurvan. i B-sektionen utvecklingenMen har gått så långt samord-attav
ningen minst likakostar mycket den smakar. Systemets medlemmarsom
får tillbringa tid i samordningsgrupper,så mycken kommittéermöten, och

för samordning överstiger vinsterna. linjekostnaderna Där skärlannat att
finnskurvan samordning tillfredsställtden punkt där behovet därärav -

marginalkostnaden för ytterligare samordning linjeär acceptabel. Där 2
skär kurvan återfinnes teoretiskt optimala nivån samordning.den Menav
den optimala nivån samordning inte nödvändigtvis den bästa.ärav

frånKanske för förflytta sig linje till linjekostar det mycket latt
kostnader sig i får offrauttryck andra mål och värden, ellertar attsom man

samordningsinstrument.det kostar sökaatt att
kostnadseffektivitetskurvan återfinnesVar på då det svenska biståndet

Troligtvis återfinnes samordningen i sin helhet inom B-systemetav
finnssektionen jagpå kurvan. Men antyder det många samordnings-som

mekanismer vid i finnsde punkter där sannoliktde behövs. Detsystemet
fortfarande möjlighet införa samordningsinstrument iatt som ger mera
samordningsvinst vad de kostar genomföra, jagän ärsystemetatt trormen

vinsternaganska den punkt där understiger kost-nära samordningav
naderna.

Styrningen hänger samordning. Riksdagensnära med ochsamman rege-
ringens styrambitioner framkallakan samordning.ökat behov Medett av
kurvan jag i sigutgångspunkt kan samordningen kommerattovan som se

kosta den i vinst, vinst iän det uppstår ocksådåatt mer ger men en en
dimension nämligen i visstkunna t.ex.på sättatt ettstyraannan -

fördela för specifika teorin innebärmedel ändamål. detIatt attgenom
hela kostnadseffektivitetskurvan för förflyttassamordning dvs.uppåt, man

ihögre kostnader styrning, inlärning,andra värdenaccepterar termer av
för varje nivåm. samordning.m. av

Omvänt uppsättningen styrsignalerkan kan ändras såatt attman se av
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minskarde behovet samordning och därmed kostnaderna förav sam--
ordning. Priset förknippatdå betalar dels förär med kostnadernasom man

ändra och dels styrmöjlighetvärdet övergeatt styrsystemet, attav en -enheterna..vilket välfárdsförlust förkanske upplevs de styrandesom en
möjligt välfardsförlustenMen det bringarär acceptabel det andraäratt om

vinster förutom inbesparing samordningskostnader, då dent.ex. attav
möjlighet till styrning samordningskostnader imed lägre följd, alter-ger

nativt intensivare styrning i andra dimensioner.
Vad det då bestämmer olika samordningsinstrumentsär kostnads-som

effektivitet i det förstadagens biståndssystem. troligt instru-För detär att
redan utnyttjas i utsträckning relativt liten utsiktharment stor attsom ge

effekt.hög marginalvärde sjunkande. det andraDeras är För mycketär
dyra samordningsinstmment tveksamt Om i sin helhetvärde. systemetav
befinner sig överstigernära gränsen där kostnaderna detärnyttan mera
troligt hamnar fel sidapå den tillgränsen dyrtatt tar ettman om om man
samordningsinstrument. främsta potentialen för finns iDen samordning

Förutsättningarnaanvända uppdragsteam bygga för infor-att att utmera,
mella personkontakter och skapa samrádsgrupper. I andra hand kanatt

försöka arbeta med ökad Standardisering färdig-kunskaper ochman en av
heter, det ledningssak inom respektive myndighetär det pågöraattmen en

biståndet.sätt stärker helhetenett som av
distinktionenDet här mellan samordningär och slutresultatsom process

bör Icke-hierarkiskauppmärksammas. samordningssystem oftakan verka
röriga, besvärliga,och med inbyggda konfliktertröga och överlappande
funktioner. SimonMen, 1973 solvingpåpekat ... much problemsom

ultimatelythat leads superior results in the process. Detto very messy
slutresultatet och inte förväxlaär räknas, skall välavvägd,som man en

balanserad och konfliktfri organisationsstruktur med väl samordnatett
slutresultat dvs. med bra slutresultat.ett-
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Bilaga 3

BoliviaBiståndssamarbete med

Kim Forss

Inledning

fögaBolivia varit utvecklade.Sverige och harFörbindelserna mellan
ivia ambassadeniSverige ingen ambassad landethar representerasutan

i Stock-Bolivia ambassadLima konsul i Paz. har däremotoch La enen
relationerna svenska uppgårkommersiella små, denholm. De är exporten

gruvutrustningfrämst ochtill miljoner40 kronor året transport-avom -
liten.medel. Importen är

blivit bredare ochbörjan mitten åttiotalet har kontakternaSedan och på
varav tvåministerbesök har under årdjupare. svenska ägtTre senarerum

relativtutvecklats tillBolivia snabbtbiståndsministrar. har storenav
ingenting till miljoner utbetaltbistånd; från 55svensktmottagare av

samarbetsländernaBolivia intar plats 24199091.budgetåret ran-omnu
Samtliga biståndsor-biståndsutbetalningarna. svenskaefterkas storlek på

i Bolivia.finansierar verksamhetgan
utvecklingen i vilkendiskutera hur skett,fallstudien skallhärDen

itilli fall legatvilka överväganden såutsträckning varit styrd ochden som i
biståndetslutligen hur samordnats. Förstför styrsignalerna,grund lsamt

framväxtdärefter biståndetsFörmotiv och mål samarbetet,behandlas
samordning.skilda sist styrningmyndigheterna, och ochdegenom

Motiv och mål

intressant. Landetbiståndsmässigtbörjan åttiotalet Bolivia inteI på var
instabilt djuptpolitiskt ochvisserligen fattigt, ocksåmycketvar men

dåliga. civileffektivt bistånd EnFörutsättningarna förskuldsatt. var
militärdiktatur.efter flera Det hadeövergångsregering bildades 1982 års

innanmöjligt for Sverige inleda samarbete dess, ävenvaritknappast att om
projekt detföretag och ävenfanns möjligheter for svenskadet att starta om

folkvaldfria val ochhumanitärt motiverat. 1985 ägdeMen rum envar
in-Världsbanken ochBolivia nådde uppgörelse medpresident tillsattes.

ekonomin.för omdanaomfattandeledde ett attprogram
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Biståndet inleddes redan 1983 fannsBITS. Det efterfrågan pågenom en
tjänster från det svenska samhället; biståndet BITS känntecknasgenom av

köpare säljareoch funnit varandra på marknadatt och BITS finansieraren
köpeavtalet dem Drivkraftenemellan. bakom biståndet till Bolivia attvar
de bolivianska myndigheterna kanaliserade förfrågan till finansi-BITS att

tekniskt samarbete företag.med svenska Bolivia inpassade väl i denera
länder BITS då ansågs lämpat arbeta dvs låg- och mella-attgrupp som

ninkomstländer där Sverige inte bedriver fördjupat biståndssamarbeteett
SIDA. Självfallet får länderna inte föra utvecklingspolitikgenom en som

motverkar biståndsarbetet, brott de mänskliga rättighet-t.ex. motgenom
Efter 1982 det inte fallet i Bolivia.erna. var

Poängen det inteär krävdes aktiv vilja påbörja justatt samarbeteatten
med Bolivia, hindren för biståndssamarbeteutan hadeattsnarare av-
lägsnats. Normala förbindelser mellan länderna kunde bi-komma att
ståndsfinansieras. Det biståndetstyrde inledningsvis efterfrå-densom var

riktades från mottagarlandet, i kombination med leverantörsin-gan som
från företag.svenska fannsMen det intetressen heller påtaglignågon

entusiasm vid redovisningen det samarbetslandet i budgetproposi-av nya
tioner och anslagsframställningar.

Det ovanstående gäller den officiella bilden bilateralt utvecklingssam-av
arbete. Efter militärkuppen i Chile 1973 verkade Sverige skilda förpå sätt

hjälpa dem kämpade diktaturenatt där och ipå andra hållmotsom
Latinamerika, bl.a. Bolivia. Biståndet bereddes i hemliga former genom
den särskilda behandlingsordningen för humanitärt bistånd. Insatsema
beslutas råd intresseorganisationer somett detgenom representerarav
svenska samhället. Medlen föranvändes hjälpa flyktingar, rättshjälpatt
och formerandra förstöd fackliga organisationer i länderna. Dent.ex.av
här delen biståndet till Bolivia hårt regeringen till form ochstyrtav var av
innehåll och med de klara tydliga syftetoch hjälpa offren för militärre-att
gimen och stärka deras kamp för demokratiskt samhälle.ett

Efter 1985 påbörjade Bolivia strukturomvandlingsprogram. Landetett
uppmärksammades i den svenska diskussionen bistånd till Latin-mer om

Årenamerika. Biståndsministern besökte Bolivia 1988. därefter gjordes
UD biståndetöversyn hela till Latinamerika. Slutsatsernagenom en av

ipresenterades budgetpropositionen 1990. De gick i korthet påut att
biståndsvenskt skulle kunna tillanvändas stödja de ekonomiskaatt

reformprocesserna kontinenten,på det skulle fattigdoms-samt att ettvara
inriktat bistånd för lindra de sociala verkningarnaatt omstrukture-av
ringar. Latinamerikaprojeketet föreslog det skulle inrättasatt en ny an-
slagspost under C2 anslaget; Projektbistånd till länder Latinamerikai En.del biståndetdet avsågs komma till Boliviastor av

Biståndet till Bolivia fortsatte flestaDe biståndsorganisatio-växa.att
aktiva i landet 1991. Regeringskansliet initierade arbetet mednerna var

landprofiler för skapa helhetsbild och utformningatt över denen se om
biståndet fått i linje med biståndspolitikens mål. UDU2 påbörjadevar
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i april deskriptivtarbetet 1991 med be inkomma med ochambassadenatt
analytiskt underlag landets utveckling.om

Landprofilen i distribu-skrevs klart utkastformat 1991. Densommaren
erades till myndigheterna och UD anordnade därmöteett representanter
för biståndsorganen betecknadeslämnade synpunkter på Mötettexten.

konstruktivt och ledde till ändringar idel Den omarbetadetexten.som en
landproñlen gick till myndigheterna igen,sedan och tanken deut attvar
riktlinjer landprofilen fram regeringen.ledde till fastställasskulle av

skrivits färdigt BakgrundsbeskrivningenDet PM sidor22 långt.som var
landet och utvecklingspolitik utgjorde sidor, därefter följdedess 13av

sida Sveriges relationer Bolivia sidor riktlinjernågon med och sedan 7om
utvecklingssamarbete. Landprofilen framåt-avseende avslutas med en

blickande sammanfattning biståndets indikativa siffrormål, aktörer ochav
på belopp kan aktuella.de som vara

Landprofilen beskriver utveckling visar substantie-den tabell ochlsom
beskriva biståndets innehåll. riktning förmed Den ocksåattrar anger en

framtiden. Bolivia jämte Chile få företräde i bistånds-kommer svensktatt
Latinamerika. främsta syftet stödja folkvaldsamarbete med Det är att en

regim, reformer i riktning marknadsekonomiunderlätta dess ochmot att
förvaltningen. tydligstärka Biståndet skall ha social inriktning på deen

fattigaste i flexibelt efterlandet. Det skall och knappaanpassatvara egna
för planering uppföljning. inriktar landprofilenoch I korthetresurser

enligt följande;samarbetet
SIDA§l bistånd till sociala fortsätter projektde sektorerna öka, deatt

finns Bistån-kan expandera och Samarbetsområden etableras.som nya
enskilda organisationer,det SIDA ska gå bådegenom genom som

projektstöd och programbistånd.
SAREC§ fortsätter till fler2 verksamhet och expanderar sektorer.

samñnansiering3 Samarbete inklusive söks med FN-organ och Världs-
banken.

gradvis insatserna4 Stödet BITS avslutas de pågåendenär ärgenom
slutförda.

Landprofilen ingenting SwedeCorp skulle alltså kunnasäger om man-
inte fanns från sidadra slutsatsen det vilja regeringensnågonatt att styra

SwedeCorp till i Bolivia. landprofilen frågansamarbete Däremot säger att
Landprofilenskuldlättnadsåtgärder skall hållas klar ochäröppen.om

tydlig vilkavad övergripande mål riktlinjerna angåendeoch deavser grova
skall aktiva och inom vilka skall arbeta.områden deorgan som vara

till landprofil till myndigheterna efter intressentmötetUtkast sändes ut
före regeringsbeslutet invändedet skulle BITS denatt tas. motmen-
avsikten Landprofilen skrivningarnauttalade 4 ändrades så attovan. om

framtidaBITS mjukare; insatserstöd blev det pågående skulleattangavs
kunna förlängas successivt förutses minska.och BITS kanatt engagemang
Regeringsbeslutet landprofilen 1991.den 31 oktobertogsom

Landprofilen överläggningar Boli-viktenbetonade också ha medattav
vias regering, inte minst för olika myndigheternasklargöra deatt ansvar
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och arbetssätt. Regeringskansliet planerade till Bolivia under 1992,en resa
biståndsministernoch kom leda delegationen. I 1992 godkändeatt mars

regeringen tillutkast samarbetsavtal instruktioneroch för överläggningar.
Regeringskansliet försökte förberedandesammankalla möte med delta-ett

i något sådant hann aldrig med. Gruppen samladesgarna resan, men man
istället för överläggningar i La Paz. Delegationen bestod då 4av represen-

från UD, 2 från vardera BITS och SIDA,tanter frånl SwedeCorpsamt
som dock hade delegation med två konsulter för beredaen attegen
bistånd.

Vid Förhandlingarna på planeringsministeriet i Bolivia presenterades de
motiven försvenska samarbetet, myndigheterna och deras möjligheter att

finansiera samarbete. Den svenska delegationen betonade omfatt-att
ningen på samarbetet hängde nära fortsattamed bolivianskasamman
framsteg på vägen demokrati och omstrukturering ekonomin.mot Deav
bolivianska myndigheterna hade förberett förslag på olikarad områdenen
17 projektidéer bedriva samarbete inom.att

Efter överläggningarna, hade karaktären introduktion ochsom mera av
presentation förhandling,än undertecknades sedan samarbetsavtalet. Ett
utkast till avtal hade förberetts i Stockholm och La Paz, och avtalet
undertecknades under besöket.

De svenska myndigheterna förhar sig gått vidare med beredaattvar
samarbete i detalj. Bolivianska delegationer har besökt Sverige disku-och

stöd inom olika sektorer både på BITS, SIDA ochterat SwedeCorp. Hur
då idagsamarbetet Samtliga biståndsorgan verksamma landet.ut ärser

Alla bereder insatser och de delvisär verksamma inom sekto-nya samma
Det följande kort beskrivningutgör över vad ochrer. en var en av

organisationerna har för verksamhet, eller vad de planerar för framtiden.

BITS

BITS samarbete har börjansedan varit inriktat gruvindustripå och energi.
°096 BITS åtaganden varit inomhar dessa sektorer. Enstaka insatser harav

miljö, offentlig förvaltningrört och fysisk planering. Totalt har samarbetet
omfattat 12 insatser. De har förstudier, utbildning och metodut-avsett
veckling, syftande till ökad effektivitet, tekniköverföring och underlag för
investeringsbeslut inom respektive sektor.

förstaDe insatserna från 1983 avsåg samarbete inom gruvnäringen och
kraftförsörjning. Världsbanken stöder omstrukturering gruvindustrin,av
inom för vilket finansierarBITS treårigt avtal teknisktettramen om
samarbete inriktningmed institutionsutvecklingpå och utbildning. Insat-

på 30 miljonerär kronor och löper frånöver 3 1990.år Insatsensen
kommer förlängaseventuellt något eller några till.år Fortsättningenatt

förbereds närvarande på BITS och det har kommit förfrågan från deen
bolivianska myndigheterna
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energiföretagetfinansieratenergisektorn har BITS avtal mellanInom
företag kraftöverföring. har beståttENDE svenska Stödetoch avseende av

material. första fasen stödetteknisk rådgivning och den avsåg upprät-I
för driftcentral. följande åtagandetanbudshandlingartande Detav en

omfattar mil-från 12utrustning till driftsledningscentral ochABBavser
inomförfrågan fyra insatserjoner närvarande finnskronor. För om nyaen

kraftsektorn. energiförsörjing landsbygden, 2De l på mätsystemavser
utbildning förför vattenkraftpotential i flodsystem, 3undersökaatt

iinom kraftsektorn, studie flodområde södratelekommunikation 4 av
för kraftutvinning.Bolivia för undersöka potentialatt

inom miljöområdet, delsfått förfrågan insatserBITS har också någraom
miljöför-industriellför dels avseendeavseende skydd skogsområden och

föroreningskällor ochinnefattar kartläggningstöring. delsDet avsenare en
miljöförstöring, förslag till åtgärder och regel-omfattning och dels ettav

från miljömyndigheten och insat-Förfrågan centralaverk. kommer den -
inomi samarbete med Världsbankenkomponenterär störreettserna

miljöområdet.
till interna-Bolivia inbjudits sända deltagare BITSGenom haråren att

varit i Sverige, främsttionella utbildningsprogram. Totalt har 43 deltagare
energi förgruvindustri Kostnadenoch göra.på kurser har med attsom
Interamerikanska Utvecklings-till miljonerdetta redovisas 2,6 kronor. Den

överenskommelse Trust Fund kanbanken och BITS har om en somen
för utbildningsända-för upphandling konsulter ochanvändas svenskaav

Bolivia.Latinamerika, imål i och därmed även

SAREC

i Bolivia inom för sitt Latin-forskningscentraSAREC stöder två ramen
varitför samhällsforskning. haramerikaprogram Syftet stödetmed att

demokratiseringsprocessen forskning och kunskapsut-stärka ökadgenom
forskningsamhällsfrågor. bedriverveckling institutionernaDe tvåom

tagit formenantropologi Biståndetinom sociologi, och historia. har av
institutionerdirekt till institutionerna, inte involverat svenskastöd det har

eftersom inteuniversitet. till Bolivia särredovisas inte det äreller Stödet
Latin-samhällsforskning ibilateralt ingår i förstöd,ett utan programmet

amerika.
möjligheterna inledaLandprofilen SAREC också bör pröva attattanger

forskningssamarbete jordbruk t ex.institutioner inom medicin ochmed
vid förhandlingarna i Bolivia och därföljdes dock inteDetta om-upp

ovannämnda. Underinte samarbete via SARECnågot än detnämns annat
föreslagitdockbolivianska myndigheternadelen 1992 har desenare av

SAREC.berörasamarbete inom hälsområdet också kan komma attsom
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SIDA

Som jag visade hade SIDA bistånd tillberett Bolivia under anslagetovan
för humanitär bistånd sedan 70-talet. Enligt uppgift intervju ihar
storleksordningen miljoner10 år utbetalats för insatser Bolivia fråniper
slutet 1970-talet fram till mittenoch 80-talet. Detta har också lett tillav av

omfattande kontaktnät och till ökade kunskaper biståndsarbetetsett om
villkor i landet.

Efter fick1986 SIDA möjlighet arbeta i Boliviaöppet genomatt mera
skrivning i budgetpropositionen. De projekt småningomså växtesom
fram hade naturligen anknytning till socialade sektorerna och till organi-
sationer i Bolivia tidigare haft kontakt med. Många dessa kon-man av
takter för övrigtskedde på regeringsnivå, därifrånoch ocksåutövades en
ganska detaljerad styrning vad SIDA skulle landprofilenIgöra. sägs detav

SIDAs insatser förutses ha tydlig social profil. Bland insatserna kanatt en
till social investeringsfond,nämnas stöd arbete inriktatär på hälso-en vars

och utbildningssektorn. Besluten fattades 198788 198990.och SIDA
socialt inriktatstöder boendeprojekt för fattiga. Det kommer utgörasett att

fonderroterande tillstöd byggnadsarbeten.av som
SIDA började insatser inombereda för anslaget Projektbiståndramen

till Latinamerika 1991. föreslåsAnslagsramen SIDA till 180ökaav
miljoner kronor, det insatser iäven rad andra länder.men avser en

En del stödet enskilda organisationer,går främst till Pingst-av genom
missionen, Diakonia, Frälsningsarmén,Röda Korset, GILEAD försam-
lingen i Göteborg och Utbildning för Biståndsverksamhet vilkaUBV, är

iengagerade skilda projekt för15-tal sjukvård, undervisning och andraett
humanitära insatser. Diakonia erhöll bidrag för insatser folk-även inom
bildning till kreditinstitutstöd med inriktning småföretag inompåsamt

informelladen försektorn. Medel det här frånsamarbetet kommer anslags-
för bistånd enskilda organisationerposten genom mm.

Miljöfrågor betonas från Boliviansktäven håll. Världsbanken stöder en
satsning till förskydd landets skogar och Sverige förväntaskan också delta
i det. SIDA förutsättningarnaundersöker för skogsplantering skogs-och
vård. Genom UNICEF stöder SIDA riktar sig till kvinnorett program som
i fattiga bysamhällen, tillbl med stöd vattenförsörjning. fårUNFPAa egen
stöd genomföra folkräkning. multi-bi projektenDe sk 19utgöratt en
miljoner tillunder 2 3 år.

SwedeCorp

fannsDet inte industribiståndnågot till Bolivia SIDA, SWED-genom
FUND och IMPOD dvs ingen regelbunden verksamhet, IMPOD hade

deltagit idock viss kontaktskapande besök. När SwedeCorp bildades
behandlades frågan vilka länder skulle väljas för proaktivtutom som
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första ungefärsamarbete på det i 1991 dvsstyrelsemötet september
samtidigt landproñlen skrevs. Tjänstemännen i myndighetendensom nya
föreslog Bolivia förbl skulleden styrelsen, med motiven delsatta nya man

i Latinamerika Bolivia kontinentensarbeta och lämpligtatt vore som
fattigaste land. diskuterades ChileDe andra länderna och Costasom var
Rica. Styrelsen sitt till fortsattegodkännande arbetet medatt attgav man
bereda ett program.

viSom nämndes inte SwedeCorp i landproñlen, regeringskan-sett men
sliet för SwedeCorps initiativ. i tillöppet SwedeCorp deltogvar egna resan
Bolivia i februari 1992 förlängde för sittoch besöket bereda samarbets-att

resulterade i fyra insatser; främjandeDet tänkbara 1program. av
kontakt- informationsutbyte bolivianskt närigslivoch mellan svenskt och
via för industriellahandelskammare, 2 samarbete rörande institut nor-

och standards, 3 branschinriktat utvecklingsstöd, kapitalmark-4mer
och krediter. diskuterades i augustinad Förslagen på styrelsemöte 1992,
särskilt insats Boliviasoch avseende samarbete med handelskammare

intresse. vidare idén, finnsväckte SwedeCorp med de andragår ävenmen
i bagaget. Samarbetet troligtvis inledas tidigt 1993.med kommer att

biståndTabell En sammanställning i siñror svenskt till Bolivia 198283 tillav
199293 i miljoner kronor.

SWEDEBITS SAREC SIDA UDU2 UDUl
2 3 CORPl

198283 -- - - - - - -198384 0,4 - - -- - - -198485 13 4 0,1l,l - - - -198586 3 7 l - -- - -198687 l l 1- - - - -198788 7 101 l -- - -198889 9 10l l 5- - -9198990 3 14 4 10 10--199091 13 l7 5 5 1014 -199192 58 l0- - -- - -7199293 60 10- - - - -
TOTALT 50 165 48 12 30 507-

Åren 198283 till bilKOD 199091 faktiska utbetalningar enl budgetprop.avserÖvriga siffror förslag.
Särskilt projektbistånd,l livsmedelshjälp, katastr0fer,m.m

2 Enskilda organisationer
Övrigt4

Källa Regeringenbudgetproposition, bilaga respektive år.

Utrikesdepartementet

fyra organisationer operationelltFörutom dessa har UDäven agerat som
bistândsmyndighet. mil-Under 1988 1990 anvisades totalt 25årtre -
joner frånkronor Betalningsbalansstöd under C3 anslagetanslagsposten
till Bolivia. biståndet U-avdelningen,Den delen handlägges på ochav som
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vi har håller landproñlen dörren foröppen sådant behövasstöd kansett att
i framtiden också. Under Cl anslaget lämnas också stöd till narkoti-FNs
kaprogram UNDCP. Sverige organisationensär bidragsgivarenäst största

i praktikenoch därmed ansenlig givare till i Bolivia.organetsen program
gickUnder 1991 ungefär miljoner till10 kronor Bolivia den Stödetvägen.

via förutsätts fortsättaUNDCP enligt landprofil och
minutes,Agreed ingetdet belopp.är sagtmen om

inteTyvärr det lätt få bild biståndsutbetalningarna.är de totalaatt en av
Tabellen ofullständig. uppskattningär En vid handen detattovan grov ger
svenska till Bolivia tillstödet har uppgått drygt miljoner400 kronor under

tioårsperiodden funnits. siffrandet inkluderaDen skulle då både bilateralt
och multilateralt stöd, och det stöd utgått under anslaget för humani-som

biståndtärt sedan 70-talet. jagDå biståndetantar t.ex. att genom
UNCDF har varit miljoner10 år fyra vilket inteunder år redovisasca per
i budgetpropositionerna. Landprofilen inteuttrycker några siffror,exakta

indikationermed de avseende SIDAs och de andramen som ges ram
organisationernas fortsatta rimligtstöd, det sigär tänka stödetatt att
kommer öka ytterligare de åren. Tabell visar inärmaste latt en samman-
ställning hur stödet fördelat sig år och organisation. tillbakablickEn påper

insatserde myndigheternabereds på indikerar de totala beloppenattsom
kanske skulle kunna bli 10 till miljoner via20 BITS, miljoner via60ca

miljonerSIDA, 3-4 via SAREC, miljoner via7 SwedeC0rp, miljoner10
via UNDCP totalt miljoner,dvs knappt 100 såvida inte betalningsba--

tillkommer.lansstöd

Styrning och samordning biståndetav

I vad mån då biståndet till Boliviaär i falloch så vem Först måstestyrt av
jag särskilja officiella bisåndetdet i hemliga for-och det beredssom
mer. Det är hårt regeringen riksdagenoch ingenharstyrtsenare av
insyn. iDet bereds mycket nära samarbete mellan SIDA regeringskans-och
liet. ingenDet sker resultatredovisning i traditionell bemärkelse. Det
följande behandlar biståndet, läsaren insemåste det rörresten attav men
sig handlingslinjertvå kring 1986 växer Då övergår detom som samman.
humanitära biståndet till regelrätt projektverksamhet.mera

Till början jagkonstaterar första finnsde 7 åren ingentingdetatten som
biståndet direkttyder på sig regeringskansli riksdag,elleratt styrts av vare

intedvs med handlingsstyrning. Däremot har biståndsorganisationerna
SIDA, BITS och SAREC mandat möjligt for igör det dem arbetaattsom
Bolivia finnerde det lämpligt. De biståndspolitiska målen och denom
ideologiska styrningen budgetpropositionen,sker uttalandensom genom
från regeringen samarbete kan aktuellt. Så har dent.ex.osv anger om vara
fortlöpande diskussionen ekonomiska reformer frågoroch humanitäraom
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i Latinamerika berett förvägen organisationerna positivt påatt svara
initiativ från skilda håll näringslivet enskilda organisationer.och

Biståndet försthar alltså och främst varit efterfrågan, kanaliseratstyrt av
till det svenska samhället och uttolkat organisationer internatio-ärav som
nellt verksamma här. Självfallet företag,har m.fl. möjlighetkyrkor stor att

efterfrågansådan och initiera Erfarenhe-kanske också den.uppmuntra en
detsäger krävs två för efterfråganskapa reellten påatt parter att en

biståndsmedel, och det inte sannoliktär bolivianska företag och gräs-att
rotsorganisationer skulle hitta till Sverige hjälp från den svenskautan
resursbasen.

Regeringens styrning biståndet börjar egentligen med tillstödetav
skuldåterköp betalningsbalansstöd.och Först då uttalas klart och tydligtett
politiskt motiv till förmedla bistånd till Bolivia officiell nivå.på Detatt
första åtagandet sammanfaller också med ministerbesöket 1988. Sverige
börjar isedan delta Världsbankens konsultationsgrupp för bistånd till
Bolivia, först observatör och sedan regelrätt medlem. Det utgörsom som

signal till Bolivia, till givarorganisationerandra och till de svenskaen
myndigheterna inte behöver förhålla sig passivt tillväntandeattom man
samarbetet. tidigareDet Latinamerikaprojektetnämnda har spelat storen
roll för fokusera och motivera biståndet.att

Arbetet med landstudien åskådliggör fas i regeringens styrningen ny av
biståndet. Landprofilen tydliga för biståndetSammantagetmålanger
finns här starkt till eftersträva ökat utvecklingssamarbetemotivett att ett
med Bolivia för biståndet tillinom Latinamerika. svensktEttramen sam-
arbete syftar till fullföljabistå Bolivia ekonomisk reformpolitik iatt att etten
skede landets demokratiska behövernär stärkas. lindrainstitutioner Att
människors sociala umbäranden blir dels mål delsi sig, bidrag tillett ett en
politisk och ekonomisk omdaningav samhället. svenska biståndetDet bör
därför huvudsak inriktat den sociala sektorni på och fattigapå nåattvara
befolkningsgrupper landet.i

Budgetpropositionerna från Föregåendede närmast åren innehöll formu-
leringar sade sak, inte lika Biståndetän formulerat.starktsom samma om
motiveras främst hänvisningmed till tilldemokratimålet och främjaatt
den ekonomiska tillväxten, dvs inom för Världsbankens struktur-ramen
omvandlingsprogram. Genomgången fleravisar insat-också attovan nya

inomplaneras miljöområdet.ser
intentionenMen i landprofilen följdes inte Biståndet växersomupp.

fram idag inte så förmoda vidkunde läsningutser som man en av
landproñlen. Visserligen biståndet,växer koncentration tilldenmen myn-
digheter och mål landproñlen inte fullföljas. Varförhar kunnatsom angav
inte

finnsDet egentligen anledningar till blivitverklighetentre att annor-
lunda. det förstaFör skrevs landprofilen förankradhelt blandutan att vara
biståndsorganen. Regeringskansliet hade kontakter med handläggare un-
der det landproñlen inomskrevs, biståndsorganen fanns fleraatt men
viljor och alla inte representerade första diskuterades.när det utkastetvar
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det andra landprofilen regeringsbyte. MöjligtvisFör skrevs under gav
landprofilen i sin första version för arbetsfördelninguttryck påen syn

biståndsorganenmellan kännetecknade den gamla regeringen änsom mera
Motiven för till Boliviaden bistånd allt desammaär dömaattnya. av

förra,nuvarande regeringenunder den under den densom nyamen
regeringen till Bolivia kraftigare. Demokratiseringsfrågorbetonar stödet

omställning till marknadsekonomi fenomen fortlöper,och är somsom men
i budgetpropositionen för till möjlighetbetonas 199293. Stödet Bolivia ger

från biståndspolitiken.visa på styrning avviker tidigareden Detatt en som
landprofilenvisar i september ochlägger rodret. Men skrevsatt man om

inte konstigt inte följdes aktivt ioktober, och det så den så allaär att upp
regeringen.delar denav nya

det tredje landprofilen före konsultationerna bolivi-För skrevs med den
regeringen. Eftersom och introduce-anska dessa hade undersökandeen

landprofilen inte till inriktningenrande karaktär, kunde användas att styra
förhandlingarna inte efterföljande beredningsarbetet.på och heller det-

myndigheterna fortsatt beredningen huvudsakli-När sedan med har de
inom förgjort detta sina någonmandat. Det är svårt attramen segen

från förhandlingarnastyrning från landprofilen eller i Bolivia. biståndDet
fram först främst direktiv myndigheternaoch l deväxer styrssom genom

arbetsfördelningen instrument förfogarhar, dem emellan och de de över,
biståndspolitiska i landprofilen2 de målen, 3 målsamt ovan.

figur sammanfattat fyra olika faser styrningennedan har jag iI 1 av
till jag instrumentbiståndet Bolivia och har vilka utnyttjats.angett som

första frånfasen sig 1983 till 1987. Under den periodenDen sträcker styrs
ibiståndet till Bolivia mandat biståndsorganen har arbetade attgenom

skilda bistånd till Bolivia i fall skall beståländer. Om skall gå och vad det så
i inom myndigheterna enligt instruktioner.beslutas deras Menstortav,

regeringen handlingsstyrning humanitäraparallellt med det detutövar av
ibiståndet fas sig regeringskanslietSIDA. 1 2genom engagerar mera

Bolivia, dit, själv biståndsmedel,samarbetet med allokeraattgenom resa
Latinamerikaprojektet.och arbetet med Det sker bådegenom mer av

ideologisk handlingsstyrning.styrning och
fas intensifieras styrningen kulminerar landprofilen3 och med 1991.I

Därefter minskar handlingsstyrningen drastiskt, ideologiskaden styr-men
fortsätter nivå. fjärde fasen, iningen hög den börjar och med denpå I som

aktivadelegationens besök i minskar regeringskanslietssvenska La Paz,
styrning biståndsorganen. lämnas i fria initieraDe stort sett att samar-av

inom vilka vill, förutsattbeten områden de det sker bakgrundatt mot av
regeringarna minu-ramavtalet undertecknades mellan och Agreedsom

jag tidigare intetes från överläggningarna. Som påpekat styrandeär dessa
ellersektorer områden.mot

effektivFinns kriterier för styrningen varitdet då några bedömaatt om
ej kriterium förstås biståndet blivit bra,eller Ett tänkbart är omom

för perioden fram till fanns inga förmålen 1992 det mål detuppnåtts. Men
fanns förståsbiståndssamarbetet. projektmål för insatserna,svenska Det
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ingen avsiktsamlad med biståndet. finnsDärmed intedet heller någotmen
utvärdera och relatera eventuella resultat till, övergripande nivå.att på en

Jag skulle kunna konstruera sådan avsikt i efterhand, t.ex. atten genom
övergripande varitmål har bredda kontakternaett och bereda förvägenatt
närmare samarbete mellan länderna. fallett I så skulle kanske kunnaman

dra slutsatsen biståndets på ändamålsenligt Det har varitsätt.att styrts ett
öppen och sökande där gradvis sig fram tillprövat braen process man

former för samarbete om det bra detär nul. Jag skulle ocksåutsom ser
kunna olika insatsernasäga de varit effektiva så det bra,att är då harom
styrningen fungerat. Men informationnågon resultat insatsnivåpåom
finns inte eller i varje fall inte.presenteras-

Ett kriterium styrningenpå fungerade bedömaannat attom vore om
styrsignalerna haft någon effekt. Det begränsat kriteriaär ett mera -
internt for För belysa med exempel, lägger jagstyrprocessen. att ett om
rodret på båten så svänger den. Om den inte det har styrningengör
misslyckats. Enligt detta styrningensätt på jagskulle mycketatt se

igrrF Styrning biståndssamarbetetmedBoliviaav

87 88 89 90 92 931983 84 85 86

ideologisk styrning

Handlingsstgrning

FWJEKMnlllmmllngifknullar mroExempel Hasan stüutunnerpa d duh °° l uttalandeHasorocnStgnnslrument.

lnndpmiil

nmnwerrur
hislåndspnlitiken

summariskt kunna dra slutsatsen styrningen fungerat bra i faserna 1,2att
och Biståndsskutan sigrör på det hela i riktningdenstora taget som
rodren pekar gäller Bolivia.vad fasUnder 3 gjordes försök läggaett att om
rodret, fortsatteskutan på den vindenväg och förströmmarnamen som
den.

Det finns dock risk jag övervärderar landproñlen styrsignal.atten som
Där står visserligen klart och tydligt vad BITS, SAREC, SIDA och Swede-
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mening. Detharskrivna ordet kanskeCorp skall arbeta. Men det en annan
från regeringskans-för viljagenomtänktinte säkert det uttryckär att ger en

försökLandprofilen kanske tolkasliet. då kanVad detär ett att varsom
detalj-inte uttrycker såkanskeutforma Denmed och en passen process.

dengenomläsning vid handen. Kanske utgörviljaerad ettsnararegersom
bistån-försökoch prövaförsök sammanfatta ståndpunkt ett attatt omen

Landprofilen uttryckasammansättning. kan sättvissskall ha attdet etten
i fasbeskrivafallvill. kanförsöka vad I såbestämma processenmanman

egentligenförsök och fannregeringskansliet gjorde3 attettatt mansom
avsikter.hade andra

Boliviabistånd tillriksdag regering har detochOm det såär att somnu
utifrånfungerat dessastyrningen brajag slutsatsenvill, då måste drade att

jagfungerande Somkriteria välinterna på vad är sagtstyrprocess.ensom
jag lästvilja i dokumentdefinns ingeting tyder på någondet annansom

identifiera någothaft. det gårintervjuer jag Frågan dåeller de är attom
efterfrågan styrning, ellerFinns påför styrning det någonbehovannat

böruppmärksamhet ochsituationer påkallarfinns det några somsom
gerstyrsignaler redandeutöver systemetstyras som-

finns börproblemefterfrågan styrning, däremotfinns ingen påDet som
biståndsorganensgränsdragningen mellanhänför sig tillundanröjas. Dessa

insatsområden och ärvidProblemen uppstår tvåverksamhetsområden.
sinolika till karaktärnågot

skogsvård nämndes underförsta insatserna inoml Det av-somavser
inom områdetinsatserSIDA bereder ocksåsnittet BITS ovan.om
biståndsorganinte funktionellt tvåmiljö verkarskogsvård och det att

Troligtvis skulle insat-inom land.med områdearbetar sammasamma
vinna beredas samlat.på attserna

industriell miljövård, också be-inominsatser2 andraDet somavser
sträckermandatavsnittet SwedeCorpsBITSskrevs under ovan.om

industrins miljöfrågor, BITS ärtill medsig arbetaäven att enmen
miljövårdsmyndigheten.bolivianskaförnaturlig kontaktpunkt den

blirsamordningsproblem.styrnings- DetochEgentligen detta bådeär
förhand-regleringsbrev,eftersom styrningensamordningsproblem genom

vadskall göralandprofiler inte klargörlingsinstruktioner och vem som
samordning. Visser-frågan kaninom områden. Men avgörasdessa genom

samordningsin-hierarkiskaformellaklargjorts deligen intehar den genom
samordningsinstrument.informelladen kan lösasstrumenten, genommen

olika myndighe-dehandläggarna påhelt enkeltMed det attmenassenare
undvikasjälva tillochinformation vadutbyter gör attterna serom man

förmodligen detproblemet ochlösaDet sättdubbelarbete. är ett att
regeringskanslietförfungerar återstår enbartOm inte det attenklaste.

Regeringskansliet har den makten, ävenfastställa skall vad.görasomvem
vill,myndighet dentvingar göra äninnebär någondet att annatatt manom

vill med.från insatser arbetatvingar avståeller den att man
mig häruppehållermyndigheterna Jagsamordning mellansker dåHur
instru-viktigastesamordningsinstrumenten. Det-hierarkiskavid ickede
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de intressentmötenär organiserasmentet på handläggarnivå. Eftersom
besöket i Bolivia har två sådana hållits, imöten april och i oktober.ett ett
Där utbyter myndigheterna information vad vilketgör, ärom man en
förutsättning för sedan skall kunna inrätta sig efteratt varandra. Därman

handläggarna de kommer in på områden och kan vidtaser om samma
åtgärder. Kan de överenskommelser lösa de ovannämnda samord-genom
ningproblemen ingenbehövs styrning.

Då återstår frågan samordningen fungerar förståFör det måsteattom
inse samordning är och inte nödvändigtvisatt smärtfriman en process, en

sådan. Värst det inte samordningsbehov och identifieras.problemvore om
Så illa inte,är det intressentmötenmed och relativt kon-tätaprocessen
takter mellan myndigheter och regeringskansli dessemellan fungerar bra.

Lista intervjueröver

Eva Dahlin, SIDA
Rolf Eriksson, SAREC
Olle Holmertz, BITS
Sture Pettersson, BITS
Lars Ronnås, Utrikesdepartementet
Karl Svensson, SWEDECORP
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Regeringens budgetproposition 198586 tillåren 199192
SIDAsBistånd i föränderlig värld. verksamhet 1992 95en -

BITS Fördjupad Anslagsframställning för Budgetâren 199293 199495-
Bolivia Landprofil PM 199l.l0.29
Protokoll vid regeringssammanträde 1992.03. 9 Utvecklingssamarbetel
med Bolivia
Instruktion 1992.03. 13. Instruktion vid överläggningar utvecklingssam-om
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Development Cooperationon
Agreed minutes bilateral talks between the ofGovernment Bolivia andon
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Bilaga 4

Biståndssamarbete Zimbabwemed
Kim Forss

Inledning

Innan Zimbabwe sin självständighet 1980 stödde Sverige befrielserö-vann
relsernas kamp SmithsIan minoritetsregim sedan 196970.mot Medels-

för sammanlagt stöd till befrielserörelserna i Sydafrika, Namibiaramen
Zimbabweoch uppgick under 197879 till miljoner85 kronor. Ungefär en

tredjedel detta hade anknytning till Zimbabwe. Det svenska biståndetav
avsåg dagliga förnödenheter för flyktingar, mediciner, utrustning för själv-
hjälpsprojekt transportmedel. En del biståndet gick till rättshjälpsamt av
och internationelladel organisationer, UNHCR och Rödat.ex.en genom
korset.

I budgetpropositionen for 197980 ökades anslagen till befrielserörel-
till miljoner120 kronor. Under året hade internaden lösningen påserna

konflikten i Zimbabwe motstånd. Befrielsekrigetmött starkt hade trappats
regeringenoch proklamerade undantagstillstånd. PatriotiskaDenupp

Fronten forbjudits,hade förutsesdet kunde också någon lösningattmen
majoritetsregeringmed tillskulle komma stånd. föredragandeDensnart

ministern skrev i propositionen det sker, bör tillbereddaatt om vara
långsiktigt utvecklingssamarbete med denett staten.nya

Efter fria val 1980 bildades regering befrielserörelserde tvåen av som
i Patriotiskasamverkat Fronten. Zimbabwe kännetecknades då av en

relativt ganska hög BNP capita, relativt betalningsbalans-sett starkper en
position, och väl industriellutvecklad bas. tillgångarna ojämntMenen var
fördelade afrikanskaoch den delen befolkningen litenhade del deav av
fördelar landet hade, jordbruksproduktionderas utbildnings-låg,som var
nivån låg och de hade begränsad tillgång till social service alla slag.av

Stödet till befrielseorganisationerna hade byggt betydande good-upp en
will för Sverige hos de makthavarna, frånsett fannsdet det intenya men
mycket kontakter mellan länderna bygga krigetpå. Det långa och denatt
internationella blockaden hade gjort inte fannsdet några normalaatt
kommersiella förbindelser. fannsDet dock tidigaresedan inomsamarbete
missionen.

9 13-0034
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Motiv och mål.

handZimbabwiska regeringens omedelbara problemDen att ta omvarnya
från beredaflyktingar grannländerna,miljon återvändenärmare attsomen

inom jordbruket ochkriget tillfolk flytt undan städerna arbete attsom
utkomstmöjligheter för återvändande soldater. Denproduktivaskapa

första svenskakrigsskadade infrastrukturen behövde byggas Detupp.
Efter själv-stödja ansträngningar.inriktades direkt dessabiståndet på att

maj juni miljoner iapril i och 10 återupp-ständigheten i utbetalades sedan
UNHCR,ytterligare miljoner kronorbyggnadsbistånd och 6 samtgenom

organisationer.enskildamindre beloppnågra genom
198081,för Zimbabwe avsåg budgetåret dvsförstaDen landramen

Riksdagenefter självständigheten.2 månaderbudgetåret startadesom
Utvecklingssamarbetet bereddesmiljoneranvisade 46 kronor. ettav

i Salisbury. Detvid Hararebiståndskontor ambassadennyupprättat
återuppbyggnadsinsatser påför flyktingrehabilitering ochanvändes mest

konsultfond. Stödetinom för personal- ochlandsbygden, samt ramen en
förstafortsatte hjälp landramsmedel. DetUNHCR också med avgenom

proble-lösa de omedelbaraföljaktligen helt inriktat påbiståndårets attvar
fredligt samhällsliv.till normalt,vid anpassningen ettmen

förregeringen Förbättrad standardsiktlängre utlovade denPå något nya
vidförstaafrikanska majoriteten befolkningen. Under det åretden av

minimi-reformer; infördesgenomfördes rad snabba detändåmakten en
regeringen priserna påfri fri hälsovård, och sänktelön, primärskola och

fördubblades tilllandramsbiståndetbaslivsmedel. svenska änDet camer
förlandramenföreslåsbudgetpropositionenmiljoner I100 kronor.

koncenterade till landsbyg-för långsiktigaanvändas insatser,198182 mera
den.

utnyttjassvenska resursbasen borde kunnadenStatsrådet attangav
försignaleras andrakonsultfonderna.personal- och Dessutomgenom

Zimbabwe just efter krigetsformer bistånd Det uppenbartär att nuav
insatserna i skedesvenska dettahjälpbehov och deslut har mycket stora att

förhopp-behoven täckts, kommerNär de akutabör betydande. mestvara
jämförelsevis utveck-resursrikedom och höganingsvis dock Zimbabwes

därför utesluta detvill intelingsnivå landet god Jag attatt start. nuge en
kan andrasvenska biståndet efter år övergåföreslagna betydande några i

samarbetsformer. sid 90.Prop. 1980812100,
landprogrammeringFormuleringen den kan tolkasär attmen somvag,

i Zimbabwe.inte nödvändigtvisbiståndberedaär sättett att passarsom
nödvändiga ifördelar inteLandprogrammeringens kanske ansågs vara

betydande oklartkanske ansågs Det ärZimbabwe, och nackdelarna vara
bistånds-tiden andraformerna skulle bestå På den dede andravad av. var

Gissningsvis i budgetpro-uttalandetoch oprövade. avsernyaorganen
kansketekniskt BITS ochpositionen kreditbistånd, samarbetedock genom

industriella joint-venture SWEDFUND.genom
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Tabell Sverigesbistånd till Zimbabwe fördelat på myndigheter och anslagsposter
utbetalda i miljonermedel kronor

Slllil sann stammarms mm
m søuxsounux nun

m2rsu 214 4a 5m z se1 +-

51s l4 osme 145 o +- - - -

13632 4 3|om 122 4 .- - -

0708 l172 I

4som n155 -

215omomss as-s 4 3 3

909 4 b 20|5l

inmutningen Ienorom. sr mmm regionala Insatser, HKprogram,
bistånd tntnatmmcttnu,humanitära och ro enskilde organisationer. n

uuzmauelcnlstinu. nnttnrskonror,M miljö. n teknisktn samman. m
u-kmlller.

lutmi och HKlir enolomoeter redovisas tillsammans tabellen.Inu, man
IngåendeKolumnen smcntconr omfattar de l swtorconr organisationerna

biståndetuutumncr under tidigare tecknet innom ett wn eninomo
bistånd500 000 kronor. Tecknet innebär att inget förekom poeten detunder-lm.

BudgelårønTillägg 0100 0000och ulbelelndee liven medel för skullllltnooer
under C30110M10 WU Milmen FGWOKWO llllijoll kronor.I

Källa Regeringensbudgetproposition respektive bilagaår,
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utvecklats underZimbabwe harvisar samarbetet medTabell hurl
biståndsmyndigheter aktiva i landet,samtligal980-talet. Redan 1983 var

med betydandearbetade brett,och gäller SIDA såvad resurserman
utgjorde den störstautanför landramarnalandramarna. Men det somvar

varit 50-60andelbiståndet, förutom under två år då derasdelen avav
u-kreditmedel varit höga.utbetalningarnatotala. år dådet Det är av

landramsfmansieradeZimbabwe dominerats detmed harSamarbetet av
haftbiståndsorganen harbiståndet, andraoch deoch landprogrammerade

aktiviteter i tabell 2.jämförelsevis landet se ävenmycket små
överhandensamarbetsformer år skallnågraTanken andra taatt om

budgetpropositionen förrän 199192. Då sägsmotiv iåterfinns inte ettsom
förutsätt-harprogramländerZimbabwe tillhör denatt somgrupp av

varför jagSverige i formerandraningar utveckla samarbete medettatt
sid1991922100,härtill utnyttjas. Prop.möjligheternaförutsätter att

oför-föreslåsför Zimbabwesid Landramen149. 1990912100, 131. vara
10regeringen föreslår dessutommiljoner220 kronor,ändrad attmen

vissatillProjektbiståndC3, anslagspostenmiljoner anvisas anslagetöver
Zimbabwe.i medSwedeCorp samarbeteanvändas BITS ochländer att av
förstaZimbabwe efter årensbiståndet till deVilka dåmål detär styrsom

ochBudgetpropositionen klaråteruppbyggnadsarbete ärinriktning på
l redovisas i tabell 2 harpropositionerdeentydig den punkten. I allapå somi
v följandemindre iellertill Zimbabwe uttrycktssyftet biståndetmed. meri

minska deZimbabwe syftar främst tillbistånd tillSverigesordalag att
Syd-till minska beroendetekonomiska klyftornasociala och samt att av

landsbygdeneftersatta påafrika. Avsikten nå deär mestatt grupperna
Bidragundervisninginom hälsovård, ochinsatser transporter. gesgenom

kommunal kom-förvaltningsutbildning till stärkandebl.a. avgenom
petens.

Bistån-sid 84198485l00 sägerjämföras medDetta kan somprop.
obe-tillgodose utjämningsmålet ochi förstatill Zimbabwe bör handdet

undervisning börprimärhälsovård ochinsatser inomGenomroendemålet.
Importstödlandsbygden.eftersatta befolkningsgrupper påtillstöd lämnas

stödja Zimbabwes ansträng-främst inriktas påkonsulttjänster böroch att
Sydafrika.ekonomiska beroendeningar minska landetsatt av

biståndet tilldet svenska Zim-tvekankan råda någonDet inte attom
ekonomiskochsocialmed hänvisning till målenfrämstbabwe motiverats

självständighet. genomgå-ekonomisk och politisk Detutjämning samt
utjämning ochvaritsamarbete harunder de tolv årensende senastetemat

från Sydafrika.fattigdomsinriktat bistånd, oberoendesamt
blirhelatill budgetpropositionen 199192 då detbilden framSådan är
förvarit centraltdemokratimålet harsid 149komplicerat. På sägsattmer

eftersommärkligtframstår någotutformning. Detlandprogrammets som
åttiotaletdelenungefär likadant under störrelandprogrammet utsett av
det skullealdrig tidigare nämntsbörjan nittiotalet det haroch attmenav -

uppstårdemokratimålet. Dåförsta inriktasutformas för i hand motatt
tidigaredeutformat landprogrammet på sätt änfrågan SIDA har annatom
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direktiven finnsDet inget visar ityder på det, SIDA land-som snarare
anslagsframställningaroch i enlighet regering-verkat medattprogram man

intentioner under alla år. Vad betyder meningendå den citeradeens
En möjlig tolkning föredragandeden vill inriktningär ändra påatt

biståndet orienteraoch det demokratimålet. Sättet i fallsåmotmera man
gör det på motivera insatserär tidigare hänvisning tillmedatt samma som

mål. propositionenI 199192 Demokratimålet varitett sägs harannat
centralt för landprogrammets utformning. Avsikten nå deär att mest
eftersatta på landsbygden insatser inom hälsovård,grupperna genom un-
dervisning och sidtransporter. 149. jämförasDetta kan proposi-med
tionen 198990 Det biståndet tillsäger svenska Zimbabwe syftarsom
främst till minska socialade och ekonomiska klyftorna i tilllandetatt samt
minskat beroende Sydafrika. Stöd till hälsovård, undervisning,av ges
förvaltningsutveckling och transportsektorn. Avsikten nåär deatt mest
eftersatta på landbygden, inklusive lantarbetarna och derasgrupperna
familjer. sid 99. Som jag tolkar det har skrivandeden helt enkelt bytt ut

utjämningmål demokrati förett målrelateramot ett annat att samma
aktiviteter.

Tabell 2. Det landramslinansierade biståndets andel samtliga utbetalningar tillav
Zimbabwe.

8384 8586 8687 8788 8889 8990 9091
61% 90% 90% 76% 83% 77% 50%
Källa Regeringensbudgetproposition, bilaga biståndsutbetalningar,5 över respek-
tive år.

För övrigt inte propositionenär 199192 konsekvent vad gäller målbeskriv-
ningen. Jämför sidan citerades149 sidmed 383, bilaga därsom ovan
samarbetet Zimbabwemed beskrivs; Huvudmålen för biståndssamarbe-

understödjaär Zimbabwes tillsträvande socialtet och ekonomiskatt
utjämning minska ekonomiskadet beroendet Sydafrika.samt att av
Visserligen sidapåsäges Svenskt tillstöd demokratisering-attsamma ges
sreformer förvaltningeninom och till insatser folkligtmed deltagande på
lokal nivå. Men detta inteär detsamma demokratimålet varitattsom

förcentralt landprogrammets utformning, det uttryckligen vilketsägs
huvudmålet är.

Om det så den föredragande inriktningenavsåg ändra påattvore
samarbetet Zimbabwemed så demokratimålet framträ-att ges en mera
dande vilketplats både möjligtär troligtoch borde det sägas klart och
tydligt riktlinjermed för hur biståndet skall ändras. Som det var-
framstår budgetpropositionen självmotsägande i för-under året ochsom
hållande till tidigare år. Men intedet är kanske innebördenheller korrekt,
i orden demokrati utjämningoch definieras.beror på hur de På lång sikt
främjas även demokrati insatser för utbildning, hälsovård ochgenom
landsbygdsutveckling. Fast definitionmed sådan egentligen alltingären

tillrelaterat demokrati och det är kanske så det tänkt i propositionen.är

10 13-0034
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jagbiståndspolitiska målen,definierainte in dekan här gå påJag att men
alltför vid.tolkningenanföravill dock den ärsenasteatt

främjandetdirekt berörinsasterfinns många exempel påDet avsom
tillsiktinsatserna kan relaterasstyrelseskick på kortdemokratiska och där

in igriper naturligen varandra,biståndspolitiska målendet målet. De men
biståndet använderstyrningeni operationellaviktigt dendet är att avman

rimligfinnsdettill hands och därsig liggerde mål närmast enav som
inte luckra upp begreppenredovisa bör hellermöjlighet resultat. Manatt

tillinsats från årolika mål föranvända annat.ett ettatt sammagenom
samarbetet framgår inte heller klart, varken närSyftet med det bredare

detpropositionen. Kanskei ärförst eller dendet nämndes senaste en
orienteratkommersielltblirbredare samarbetesjälvklarhet att ett mera
bidra tillbiståndspolitiskaförankring i måletsin detoch därmed har att

BITS kaninget det.priori dock sägerekonomisk tillväxt. detA är som
biståndspoli-samtligaförhållande tilliåstadkomma resultatmycket väl
ofta går överSwedeCorp även vägentiska mål, och det kan även om

tillväxtmålet.
markeraGenomsak ochuttrycka mål ettär attAtt att styra annan.enen

avseddstyrsignalen fårfråganönskan ärmål att styra, men omanges en
praktisktstyrninginte på någottalaeffekt. inte det kanFår den omman
jag visattydliga målvi klara ochmeningsfullt har två såNärsätt. somnu
följdfrå-logiskttill Zimbabwe uppstårbiståndet sådet gällernär treovan

gor
ochi linje riksdagensligger medför insatsermedlen1 har använts som

för samarbetetregeringens mål
tilli relation dessaeffekter ställasgivit kaninsatserna några2 har som

SwedeCorpmyndigheternabefogad eftersom allafråganmâl är utom
finnsframgå där detåren Det bordedelämnat FAF senaste omen

måluppfyllelse.indikationer pånågra
nejfrågorna ellerde ovanstående ärpå någon3 avom svaren

styrsignaler, ellerfinns tecken påkanske, det några att rege-nya
rodretringen lägger om

skilda insat-för defrågorna jag kort redogöraskallbesvara deFör att
historiaför biståndetsfullständig redogörelseingen utanDet är enserna.

anslagsframställningar och bud-sammanfattning de årenskort senasteav
getpropositioner.

BITS

inomframträdande mottagarländernadeZimbabwe är ett u-av mera
medelinkomsterländer ochtillhör lägrekreditsystemet. Det gruppen

samarbetslandställningkreditvärdigt. har godDetbetraktas somensom
olika projektEnligt dettabistånd. BITS görfor svenskt sammantaget att

efterfråge-finns starktaktualiseras.kreditgivning Detför konstant ett
.tryc
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beviljatBITS har sammanlagt krediter till8 Zimbabwe med volymen av
423 miljoner kronor, miljoneroch med gåvoelement 158 dvsett av
beviljade aktuella juni kreditbelopp ioch den 30 1991. Projekt ochper
miljoner följerkronor är som

Teleprintrar till postforvaltning
Driftledningssystem D
Oljelagringsstudie
Lastbilar
Sprängämnesfabrik
Driftsystem för elnät
Styr- ioch kontrollsystem stålverk
Oljelagringsprojekt N

BITS sammanfattade driftövervakningsprojektenutvärdering i sinen av
FAF 1991. de projekten till Zimbabwe fåttDär sägs två lettatt att ett

enhetligt for styrning produktion, överföringmodernt och ochsystem av
distribution. mindre nätforluster färre driftavbrott.Det och Produk-ger
tionsresurserna utnyttjas bättre. behövs utbildning förMen det attmera

fungera.skallsystemen
När det gäller tekniskt samarbete BITS inte varithar medengagerat

sådant i Zimbabwe, internationelladet dels de kurserna och delsärutan
till projekt liggermanagementstöd SWEDFUND bakom siffrorna isom

Zimbabwe femârsperiodentabell sände under 8687 till 9091 samman-
lagt till internationella117 deltagare de kurserna. De sammanlagda kost-

för cirka miljoner Vidarenaderna dem 7 kronor. har svenska konsultervar
utnyttjats för inomVärldsbanken insatser i Zimbabwe for BITSav ramen
konsultfonder till sammanlagd kostnad 4 miljoner kronor.en av ca

for SWEDFUND projekt kunde BITSInom ställa tillgâvomedelramen
förfogande for Projekten sammanfattasmanagementstöd. under avsnittet

SwedeCorp 9192 fick BITSnedan. Budgetåret och SwedeCorp iom
uppdrag bereda för 10 miljoner kronor.samarbete BITS besökteatt ca
Zimbabwe informera273 till för och förutsättning-den l4 utrönaatt om

for tekniskt BITS 9204.01.samarbete Reserapport Reserapportenarna
beskriver förakuta problem utveckling; livsmedels-landets ochtre vatten-
försörjning i vattentillförseltorkdrabbade områden, till de större städerna

fullföljandeoch ekonomiska reformprogrammet.det Samtalen medav
samarbetsparter och givare följande identifieradesledde till områdenatt
for insatser

ekonomiska reformprogrammetDet svensk expertis i samverkan med
UNDPs till reformprogrammet.stöd
Luftfart flygtrafiksäkerhet.och of Civil Aviation ti-Department har
digare haft erfarenhet konsultföretaget Swedaviasamarbete medav

stöd SIDA lämnat inom landramen.genom
Vattenförsöjning och hydrologi. indikerarReserapporten två huvud-
områden skulle till insatser,kunna leda BITS beroende hurpåsom
förfrågan från Zimbabwiskade myndigheterna ut.ser
Energi. Vid indikeradebesöket Enengiministeriet förintresse samarbete
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inom flera områden, energisparande, konsultstudier.t.ex management,
Miljö. Vid framförde Miljöministerietbesöket önskemål stöd avse-om
ende personalutbildning, hantering fast avfall, luftförore-gruvmiljö,av
ningar industrimiljö. Ministerietoch ämnade återkomma fram-med
ställning.

framförde vidPost och Tele. PTC teknisktbesöket önskemål stödom
för införande postgiro, utbildning. telesidanoch Påpostnummer,av
hänvisade BITS till Värlsbankskredit och möjlighetermed det att

tekniskt bistånd frånkomplettera med BITS.
ÄvenStandardisering och kvalitetsstyrning. standardiseringsbyrånpå

fanns behov personalutbildning möjlighe-och välkomnadeav mm man
återkommma till BITS med konkreta önskemål.ten att

BITS ibehandlar också SlDAs och SwedeCorps verksamhetreserapport
landet. Den betonar behovet samordning SIDAnära med och Swede-av
Corp, avseende och 7område 5tex ovan.

SAREC

SARECs forskningssamarbete med Zimbabwe inleddes till1981 med stöd
planering och upprättande Zimbabwe Institute of StudiesDevelopmentav
ZIDS. Under 1982 anslogs planeringsmedel till universitetet och det

tillledde biologiska forskningsprojekt. Beredningen däreftertvå större har
fokuserats hälsoforskning teknisk forskning.på och på Samtligasenare
projekt har syftat till forskningsmiljöerutveckla och stärkaatt genom en
omfattande satsning forskarutbildning.på SAREC Insatspromemoria
9l.O5.l7.

totala bilaterala uppgick frånDet stödet SAREC 1981 tomgenom
till cirka mijoner198990 40 kronor. tvåårsperioden 199091Den senaste

till 199192 omfattade för forskningssamarbetet Zimbabwemedramen
miloner17,3 omfattar universitetsinstitutionerkronor. Samarbetet elva

till universitetsbiblioteket, fiskeriforsk-stöd ZIDS, nationalarkivet,samt
nings institutioner jordbruksdepartementets forskningsavdelning.samt

inom institutionerUtöver anslagen denna erhåller i Zimbabwe stödramen
andra PASS-programmetöver Inom det k utgår 500 000 kronorprogram. s

till stiftelsen Africa Political Series inomår Southern Economy ochper
miljöprogrammet tagit miljonerskogs- och har SAREC beslut 9 kronorom

treårsperiod till forskningsprogram vid Commission.över Forestryetten
Målsättningen för varit forsk-SARECs stöd har stärka och utvecklaatt

ningskapacitet inom områden central betydelse for landet. olikaTrotsav
administrativa tillkortakommande i Zimbabwe pekar SAREC op.cit på

positiva effekter. omfattande satsningenrad Den på hemmabaseraden
forskarutbildning visat fördelar jämfört långtidsutbild-har klara medpå
ning stilbildande förlandet varit givare. Stödet haroch har andrautom

bidragitockså till flera laboratorier inom limnologi,byggaatt t.ex.upp -
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markvetenskap, bioteknik, gruvteknik och arkeologi blivit betydel-som-
sefulla for forsknings- och utredningsarbete förutom inomresurser nyttan
respektive projekt.

SIDA.

Det framgår tabell biståndet1 SIDA är den absolutatt störstaav genom
Översiktendelen samarbetet Zimbabwe.med nedan sammanfattar denav

beskrivning i Prop 199192 100 Bilaga forLandramen stårsom ges en
betydande biståndetdel jämför tabell l. visasNedan hur anslagenav
fördelas på sektorer och instrument under budgetårtre

Tabell 3. Landramar till Zimbabweutbetalningar, miljoner kronor

8384 8788 9091

Hälsovård 33 32 17
Undervisning 37 47 55
Förvaltningsbistånd 24 28-Transporter 16 33-Personaloch konsultfond 71 4 2
lmportstödvarubistånd 36 50 13
Summa 231 731 147
Anslag 125 160 200
OBS. Tabellen innehåller inte redovisning ingåendeoch utgående reservationer,avvilket skillnadengör mellan anslagoch utbetalda medel kan fåatt digniteten annanän de egentligenhar.
Källa Regeringensbudgetproposition, respektive bilagaår,

Sektorprogrammet inom hälsovård inriktatshar bl på primärvård. Ena
nationell vaccinationskampanj förbättrathar läget mässlingavseende och
polio. Sektorpogrammet har innehållit förvaltningsstödäven och byggande

vårdskola. Delinsatser sanitet,och mödravård, nutritionvattenav en avser
och handikapprehabilitering. Dessutom utgår särskilt förstöd bekämp-
ande AIDS.av

Undervisningsstödet har föranvänts bygga primärskolorochatt utrusta
på landsbygden, särskilt i eftersatta områden. Sektorstödet har också

föranvänts fram utbildningsmaterial inomatt sekundärskolan tillta och
utbilda lärare i tekniska ämnen.att

Från förvaltningsbiståndet1985 utgör sektor. Det organi-en egen avser
sationsutveckling inom forvaltningsapparaten, utbildning och statistiksam-
arbete. Insatser för folkligtgörs stärka deltagande nivålokalatt på och det
innehåller kvinnoinriktade verksamheter. Flera institutionersvenska har
långsiktiga samarbeten inom SIPU, SCB, RRV, Boverketprogrammet, t ex
och Kommunförbundet.

Transportstödet omfattar tekniskt bistånd för Vägunderhåll, utbildning
och bilbesiktning övervakning och kontroll vägbyggen. En delin-samt av

byggande landsbygdsvägar med arbetsintensivasats metoder.avser av
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personalfor svenskkonsultfonden för lönepåslaganvändsPersonal- och
tiotalförvaltning. Deti Zimbabwesdirektanställs ett personeravsersom

ñnansforvaltningen.syftar till stärkaviktig komponentår. En attper
utländsk valutabristenmotiveras påvarubiståndetellerImportstödet, av

del ärvarierandeSydafrika. Enekonomiska beroendelandetsoch av
75%.återflödet Det199192Sverige,upphandling itillbundet cavarmen

stål,kullager,vattenborrar,lastbilar,for uppköphar använts papper,av
tryckeriutrustning, kemiska produkter, m. m.

2,jämför tabellutanför Iandramengårdel stödet ävenbetydandeEn av
energiom-påtransportsektorn ochsärskilt inomSADCC-insatsersåsom

tillprojektkulturprojektkvinno- ochtillflyktingbistånd, stöd samtrådet,
organi-enskildatjugotalrättigheter. Ettmänskligademokrati ochförstöd

med volontärer.i Zimbabwe,för verksamhetsationer får stöd t ex

SwedeCorp

skildaorganisationernaingående1991 hade debildadesSwedeCorpNär
ijointventureföretaghadeSWEDFUNDZimbabwe.erfarenheter treav

fotogenlamporspritkök ochproduktion sprängämnen,förlandet mm,av
ochproduktermedarbetatIMPOD hade längesmidesverkstad,och en

nordiskadetillsammans medfrån Zimbabwe och hade systeror-Företagare
industribyrå hade där-SIDAsiregionkontor Harare.ganisationerna ett

i Zimbabwe.ingen verksamhetemot
länderantalbildades valdesSwedeCorpefter utdet ettOmedelbart att

och byggerinitierar samarbeteorganisationendvsför proaktivt samarbete,
kombination instru-beståendeverksamhet med ett av enprogramupp

styrel-ochför sådant arbetssättlämpligtZimbabwe ansågs ettment. som
1991Under höstenproaktivt arbetssätt.fattade beslut genom-omsen

ytterligarel9 ochinsatser lO-tänkbara 1for diskuterafördes atten resa
Zimbabwe datum. Detta1992 Reserapporter4-73den respen resa

identifieradesföljande områdentillledde att
ExchangeZimbabwe Stock

lnflationsredovisning
CentreZimbabwe Investment

Verktygsverkstad
Managementutbildning
Industriell miljövård
Systerindustriprojekt
Återförsäkringsbolag

underi Zimbabwetillbringa veckornågrahandläggareSwedeCorp avser
Dettautformaidéer ochdessaför bearbeta1992 etthösten att program.

årsskiftet 199293.föreför styrelsensedan presenterasavses
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Styrning och samordning biståndet.av

Under genomgången mål och motiv för med Zimbabwesamarbetetav
konstaterade jag målen tydligt och klart i budgetproposi-uttrycktaatt var
tionerna med undantag det året gälleroch vad det bredaresenasteav
samarbetet. På vad harsätt de då i praktisk handlingomsatts

Den största delen biståndet till Zimbabwe viagår SIDA,av genom
landprogrammet. detAv sammanlagda biståndet enligt tabell 1 på 443l
miljoner har 86% gått C2över anslaget. den återstående delenAv utgör
u-krediterna det beloppet, följtstörsta SARECs verksamhet.av

SIDAsBeskrivningen arbete visar sektorprogrammen verk-attav ovan
ligen har karaktären fattigdomsinriktat bistånd for skildapå sättattav
Förbättra levnadsbetingelserna for afrikanska befolkningen.den lmportstö-
det insatsernaoch inom transportsektorn kan främst tillrelateras oberoen-
demålet. Särskilt inom transportsektorn har varit viktigtdet bidra tillatt
samarbetet inom förSADCC minska Sydafrikas dominans i regionen.att

En del landramen har modernisering Förvaltningen ochavsettav av
BITS varit inriktatstöd har energi.på förstås inte direktDet fattigdoms-är
relaterat på sektorstöden inomsätt undervisning och hälso-samma som
vård, kandet å andra sidan viktiga element isägas bidra tillattmen vara
ekonomisk och politisk självständighet.

Figur Användningen styrinstrument inom biståndet till Zimbabwe.av

använtslar I
stor viss inte alls

utsträckningutsträckning

Iudgetpmessen

llistñntlspolitisknmålen

Myndigheternas verksam-
hetsområuen

Styrelsearbete

Iegeringsheslut, uppdrag
och direktiv

Tyngdpunkten i biståndet har varit i linjehelt intentionermed de som
riksdaguttryckts och regering via budgetprocessen. För övrigt harav

biståndsmyndigheterna jag förstår haftvad fria initierahänder respek-att
tive insatsförslag.på SIDA redovisar sin verksamhet i anslagsfram-reagera



19931SOU268

dialogförekommer det sällan någonkapitel visarställningen, 4sommen
och SIDAharDäremot UDinnehållet i enskilda landsamarbeten.om

förhandlingsin-utfärdarInför UDlandprogramlöpande kontakter. nya
samrådsförfarande.i sinstruktioner. påDessa bygger tur

tillFigur anknyteranvänds lVilka styrinstrumentdå deär ovansom
i sin huvudsakvi biståndeti Somdiskussionen kaptel 4. är styrt genomser

ochbiståndspolitiska målenmedelstilldelningen via budgetprocessen, de
myndigheternasi regleringsbreven,betonasdet dessasätt samt genomsom

respektive verksamhetsområden.
Swede-BITS, SAREC ochviss vad gällerrollStyrelsearbetet spelar en

tagitsåledesu-kreditärenden och harfattar beslutCorp. BITS styrelse om
beslutfattari Zimbabwe. SARECs styrelsesamtliga u-krediterställning till

i Zimbabwe. SWED-behandlatoch harlandsamarbete programmetom
styrelsesamriskprojekten, SwedeCorpsochbeslutadeFUNDs styrelse om

i det totaltproaktivt landet. Men ärfattat arbetssättbeslut setthar om
styrelsebeslut.varit föremål för14% biståndsmedlenmindre än somav

olikavisserligen landprogram,destyrelse behandlarSIDAs ommen
verketsoch då skall behandla8 årsammanträder gångerstyrelsen perca

aktivite-plus alla andraolika landprogrammenanslagsframställning samt
blirZimbabwediskussionen landjag frånså utgår ettatt merater, om som
ochkaraktärsubstantiella beslut samarbetetsinriktadinformativ påän om

inriktning.
roll.litendirektiv har spelat mycketochRegeringsbeslut, uppdrag en

dåstyrinstrument använts,året dettaförst under detDet är senaste som
särskildabereda samarbete medfick i uppdragSwedeCorpBITS och att
de andrajämförelse landramarna och medmedC3 anslaget. Imedel under

kanmiljoner litet belopp. Det10förekommer dessabeloppen är ettsom
väsentligt styrinstrument, och dessutom ärinte någotsåledes utgörasägas

änbiståndspolitiska målentill deinte relaterat något annatdet sagt avsom
vad sagtssom ovan.

diskutera-karaktäristika hostilljag deOm då återgår styrprocesser som
helapå detvisar detta styrmönstret tageti kaptel 4 sådes storaatt

i utsträckning på mångainteberoende, såkännetecknas än stor somomav
liten verksamhetenför beslut delstyrelser stårandra om en avprogram

myndigheternaolikarelativt deltagande delågtallt och dessutom etttrots
ochrespektive verksamhetsområdenför sinainomi stort sett ramenagerar
tvådevilket dock ändrats undersinsemellan,få kontakterhar senaste

åren.
ideologiskastyrobjekt beskrivningen denvisargäller såde styr-När att

förekommitHandlingsstymingen hakan sägashaft betydelse.ningen störst
inledningsfasen 1980 1983 dåiperioder; dels programmettvåunder -

och sede-till långsiktigt samarbetefrån kortsiktigtförändradesinitierades,
regeringen det199192dels närbyggdes samt ovangenomupp,mera

hjälpmedbredare samarbeteförsökeruppdragetnämnda ettstyra mot av
SIDA.myndigheterandra än

ekonomisksocialtydliga mål ochför övrigt detMen är att angegenom
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utjämning politisk och ekonomisksamt självständighet och attgenom
återkommande dessa regeringenrepetera inriktningen bistån-påstyrsom

Återkopplingendet. via budgetprocess och regeringsbeslut utgör då också
bekräftelse på initiativen ligger i linjeen att med dessa mål. Figur 2

sammanfattar diskussionen.

Figur Styrning2. biståndssamarbetet Zimbabwemedav

H80 II 82 C3 34 85 06 98 8B 9289 W 93

ideologisk styrning

llandlingsstymlng
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5WW
llirakliustgrinstrument lungetpmcgggen

verksamhetsområdenMyndigheternas
mstânuspouittskamål

styrelser

Hur sker då samordningen mellan myndigheterna och mellan dem och
UD Beskrivningen styrningen besvarar till frågan.del Den visarav påen
behovet samordning. Så verksamheten har underav sett störresom ut
delen 1980-talet har intedet funnits några behovstörreav samordning.av
Myndigheternas verksamhetsområde och betoningen olikanågot målav
vad gäller BITS och SIDA har gjort de så säga varit samordnadeatt medatt
hjälp standardiserade arbetsmetoder och produkter förav återknytaatt-
till kapitel 4.

Men beskrivningen de olika myndigheternas områdesom antyderav
finns det ökande behovett samordning. förstaFör det finns det behovav ett

samordning mellan SIDA och SAREC för kunskapsutbyteav jämfö-och
relse erfarenheter. Det alltidhar funnits fungeraroch det bra hjälpav med

de kontakter på handläggarnivå finns i de organisationerna.av tvåsom
detFör andra finns det behov samordningett mellan BITS och SIDA.av

Det också kunskapsutbyte och jämförelse erfarenheter.avser BITS harav
sitt besök i landet varit i kontakt med myndigheterradgenom haften som

erfarenhet samarbete med SIDA. Det verkar det skulleav kunnasom om
bli aktuellt dessa lämnar förslag på insatseratt involverar konsultersom
SIDA haft erfarenhet 2t.ex. under beskrivningen BITS. denIav ovan av

l 1 13-0034
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givetvisBITSstöd så börungefärfinansieratSIDA typmån avsamma
erfarenheter.sigtillägna dessa

haft kon-SwedeCorpBITS ochbeskrivningentredje visardet attFör
sinagenomförtdenäroch medsektorerinomtakter organsammasamma

dåantagligenharmyndigheternaför bådaFöreträdarei Zimbabwe.resor
jagochorganisations arbetssätt antarrespektiveinformerat om --

ledersmåningominsatser. Såfinansieraför möjligheternaredogjort att
och det ärorganisationerna,zimbabwiskafrån deframställningartilldetta

ochförstOmrådenahamnar.förfrågan dåsjälvklartinteväl somvar
miljövård,industriellmening,enligt mingråzoni är,liggerfrämst

managementutbildning,kvalitetsstyrning,Standardisering ochgruvmiljö,
jaginsatserDeinvesteringsorgan.tilloch stödåterförsäkringsverksamhet

BITS,antingenpåhamnaprincip kunnaiidéstadiet skullepåhär sett
intedockberörProblemetförvaltningsbyrån.SIDAellerSwedeCorp

områden.dessai riktninginitiativinte tagit några motSIDA, som
nämndavägledning. DeingenregeringskanslietfrånStyrningen ger

verksamhetsom-naturligaorganisationsrespektiveinomfallerinsatserna
devägledning utomingen attmålenbiståndspolitiskaDeråde. ger

ekono-social ochtillförhållandeperifera irelativtinsatserna ärnämnda
självständighet.utjämningmisk samt

intressentmö-ärviktigaste instrumentetsamordningen DetdåHur sker
frånhandläggarnautbytersammankomsterinformella myn-Vid dessaten.

finnsdetmånI dentänker göra.ochdeinformation vad gördigheterna om
uppmärksamma ochhärdet taarbete kandubblerandeförrisk man

möjlighe-finansiellatid ochefterarbetetfördelainitiativ för att resurser
ochinformationutbytepå öppetdetfungera byggerför ettter. Men avatt

dessutombyggerför Detplaner.harför vadredogörelsefullständig manen
för-organisation ochsinkanhandläggarerespektive representerapå att
dessatidigtför sägaDetdeltagarna. är attandradehandla med om

åtmin-så,inteverkar detstadiumdettaföreligger. Påförutsättningar vara
informationsutbytetHadeBITS.ochSwedeCorpvad gällerintestone

be-initiativöverlappandemångafunnits såintedetfungerat hade som
visar.skrivningen ovan

till delänkaskan slutsatsernaslutsatser Kanskeförtillleder dettaVad
uppbyggnadsperiodenförstaZimbabwe. Dentillbiståndetfasernaolika av

handlingsstyrningdirektochmålangivelsetydligbehövsvisar det enatt en
till-devisarfasenandraDenuppbyggnadsfas i biståndet. attunder en
ochtidlångganskafungera väl underkangängliga styrinstrumenten en
målmeningiansträngning repeteraliten attmyckettroligtvis med aven
detFörmål.linje med dessailiggerverksamhetenkontrolleraoch att

förändringsfas troligtvis måsteunderstyrningen varatredje visar det att en
ochår,fallet undervaritmålorienterad vadänprecist senaresommera

handlingsstyrninginslagbetydligt störreocksåbehövs detkanske av -
Förhand.påsamordningsbehoveninte lösermyndigheternaeftersom egen

används mâlstyrningibegreppdebeskrivningenantyderfjärdedet att som
varandra.inte överlappaböroch deklara precisa,måste vara
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fråganDen andra sidannämndes på insatserna givit5 någrasom var om
effekter kan ställas i relation till målen. för biståndetMålen har undersom

tid varitlång klara entydiga,och och aktiviteterna varit utformadehar
därefter. sektorer fåttEn de svenskt stöd under hela 1980-taletmestav som

varithar undervisning. biståndspolitiskaI har detta varit kopplattermer
till målet bidra till ekonomisk social utjämning,och såatt som
diskuterades sidpå 4 och 5 skolväsendet i Zimbabweovan. var av
traditionen inriktat rikarepå områden och tillgångenpå städerna, och till
rimlig utbildning har varit ojämntmycket fördelad folkgrupper.mellan
Det svenska biståndet hafthar syfte förhållande.ändra på dettaattsom
Detta är utgångspunkten. Vad har funnits för återföringdet då resultatav
i förhållande till målet

1sin förFAF verksamheten 1992 lyfter95 SIDA fram insatsområ-tre-
den för grundlig effektivitetsbedömning. Ett dem primärsko-ären mera av
leundervisning i Zimbabwe,länder Zambia Guineaoch Bissau. Dentre

bedömninggrundas på relevans, måluppfyllelse, kostnadseffektivitetav
och varaktiga effekter kriterier lyfts fram SIDA självt. ärjuDesom av-
också helt rimliga förutgångspunkt resultatdiskussion. Vad sägersom en
då SIDAs FAF

Om relevans följande sidsäger den 68 Zimbabwe minskadhar ekono-
misk tillväxt befolkningsökning.och stark Utvecklingsnivån ojämnären
inom landet det råder skillnader i levnadsstandard mellan modernstora-
och traditionell sektor och mellan olikalandets delar. Undervisningssyste-

ojämlikt diskriminerarär och till förmån för Efterde bättre ställda.met
självständigheten har regeringen utökat landets skolväsen för helamötaatt
den ökande befolkningens undervisning.behov Zimbabwes cirka 10Avav
miljoner invånare går miljoner2,2 i primärskolor.än barn 4 500 Denmer

expansionen inom primär- och sekundärundervisning har krävtstora stora
resurser.

Utbildningen lärare förhar ökat tillgodose förbehoven primär-attav
och sekundärskolenivå. Dock saknar ungefär hälftenännu lärarnaav
lärarutbildning. Den snabba uppbyggnaden har utbildningsre-ansträngt

och särskilt landets utvecklade delar. Mergynnatsurserna mer resurser
Ävenbarnpå städernas på landbygdens. inomän städerna finnssatsas

vissa eftersatta områden och bl. överbefolkadede förstä-svartagrupper, a.
derna de handikappade. tillStödet undervisning högstär relevantsamt en
form utvecklingssamarbete för främja utvecklingen i Zimbabwe.attav

liggerStödet helt i linje biståndspolitikskamed de svenska målen. landetsI
ekonomiska sociala situationoch givarstödär berättigat och avgörandeen
förutsättning för vidmakthålla undervisningens kvalitet.att

Min tillkommentar beskriverdetta är SIDA situationen väl. Detatt
knappastråder någon tvekan tillstöd undervisningssektorn kanattom

bidra till ekonomisk social utjämning.och jag inteMen SIDAsvet om
haft effekt,stöd har utformatnågon eller det varit på sådant sättett attom

det relevant i förhållande tillär målet. Diskussionen förs inte på sådantett
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i och det ärinterna relevans sättssektorstödetssätt centrumatt egna,
redovisa.rimligtvis det SIDA börsom

undervis-tillmåluppfyllelse Enligt avtalet stödsid 69Om sägs om
främja områden och äri Zimbabwe skall detningssektorn somgrupper

kostnadseffektivitet inom under-främja kvalitet, ocheftersatta, relevans
utbildningsadministration och lo-centraltvisningen, stärka landetssamt

undervisnings-utvecklingsmål förZimbabwesi enlighet medkalt. Detta är
refereras i konstaterarutvärdering FAFStudien dvs SlDAssektorn. som

mål ochmellan SIDAsöverensstämmelsei råder goddet settatt stort
behovformats i enlighet med deuppläggning, och stödetattprogrammets

undervisningendemokratiserautvidga ochregeringens ambition attsom
Studien riktartillgodosetts.kostnadseffektivitetDock har måletskapat.
karakteriserarfragmenteringkritik allmännaemellertid denmot sommer

strategiskt tänkande ochövergripandeDet saknasprogrammet. pro-en
koordine-ochaktiviteterna kan koncentrerasgramñlosoñ för olikahur de

väsentligt tillbidragit defast harUtvärderingen SIDAs stödslår attras.
kvinnorStudien konstateraruppnåtts.betydande resultatmycket attsom

flickor dragitoch programmet.nytta av
för första det handlaravsnittet detMin till detta är;kommentar att mera

till biståndetsi förhållandehuruvida mål relevantaärprogrammetsom
fragmenterat dvs detvaritsamtidigt stödetkonstaterasmål. Men att m.,m.

påverka dehar kunnatutformat sådant detinte varit på sätthar ett att
målformuleringsproblem,troligtvis ocksåövergripande målen. Det är ett

splittrade och harför och mål,med mångahar arbetatdvs sektorstödet
åtmin-huvudmålet. Detmöjlighet påverka ärdärför haft begränsad att

måluppfyl-litemycketandratolkning jag För det sägsden gör.stone om
kostnadsef-intetvetydigt. mål har uppnåttsEttlelse och det ärsägssom

detfragmenterat Sedan sägsför övrigt detfektivitet och sägs är attatt mm.
iviktigt det ärvilka dessa och hurtill resultat. Men ärbidragit betydande

fråganfår inget påinte. konkrettill bristerna Läsarenförhållande sägs svar
uppfyllts.målenom

kostnadsefektivitet svenskasid 70 Detdå vad sägsLåt som omoss se
åreni Zimbabwe har under deundervisningssektorntillstödet senaste

40 °0 harHuvuddelen stödetmiljoner år.till 50 kronoruppgått avperca
för skolperso-bostäder och lokalerprimärskolortill byggandegått samtav

läroplansutveckling ochandelen bestårnal. Den därnäst största mate-av
planering. Underoch regionalstöds centralrialproduktion. Därutöver

325 mkrundervisningsprogrammet drygtperioden 1981 89 kostade-
tid SIDAhar90% belopp. Under dennavilket motsvarade avsattung av

Zim-givare. Vidare hartillsammans andramed2 935 skolorrenoverat
433 lärarbo-blocks och248 class-roommed SIDA-medel byggtbabwe

tagit universitetsexamen.140utbildats och har10 000 lärare harstäder.
bredvidläsningsböcker harmiljoner000 laborationssatser och 1,55 pro-

ZimbabwesUtvärderingen fast under-distribuerats. slårochducerats att
skol-i fullföljandeeffektivitet, eleversvisning intern mätthar god aven

bidra-stödet bedöms hainom primärskolan. svenska-7 Detgång, klass l
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git till denna positiva utveckling. interna effektivitetenDen inom primä-
rundervisning i eftersatta områden ioch sekundärskolan är dock lägre.
Brist materialpå utbildadeoch lärare har kraftigt effektivitetenpåverkat
inom alla undervisningsstadier. Inom det nationellaprogrammet hel-som
het konstateras enhetskostnaden elev inom primärskolanatt ökat någotper

självständigheten.sedan
Vad kan säga redovisningen kostnadseffektivitet Kostnads-man om av

effektivitet måste uttryckas kvot. innebärDet uttryckaattsom en en
kostnad i kronor dollar eller något kvantitativt mått på kvot-annat en
skala i förhållande till effekt. Anslagsframställningen har inget mått påen
kostnadseffektivitet och visar inte heller kvalitativanågra resonemang som
kan föra i riktning sådan bedömning. Det skrivetstår bristmot en som om
på material och lärare antyder den skrivande inte förstått vad kostnads-att
effektivitet är; tal i sig heltär oberoendeett eventuella briststitua-som av
tioner. Det också helt irrelevantär konstatera enhetskostnadenatt att per
elev ökat det kan betyda kostnadseffektiviteten har ökat,att ocksåmen-

den sjunkit. Vi inte vilket fråganatt varitstödet kostnadseffek-vet om-
tivt inteär besvarad.

Till sist bedömer SIDA varaktighet sid 70 Zimbabwestudien konsta-
utländskt tillstöd landetterar är relativtatt begränsat i jämförelse med

stöd till många afrikanskaandra länder. Sammantaget uppskattades ut-
ländskt stöd till Zimbabwe till1987 5% BNP jämfört 10%med tillav
Botswana och till41 Moçambique. Trots detta har det utländska stödet

strategisk betydelse.stor 59 låg-Av och medelinkomstländer har endast
15% på undervisning under 80-taletsatsat Zimbabwe,än vilketmer
indikerar det skulle försvårt Zimbabweatt extremt avstå störreattvara
andel sin budget till undervisning de 19%än gällt under 80-talet.av som
Den ökade satsningen utbildningpå har tärt hårt på vilketresurserna
medfört brister i undervisningssystemet.stora Resursbristen hotar att
underminera utbildningssatsningens effektivitet och genomförbarhet. Ett
huvudproblem för landet därförär vidmakthålla rimlig undervis-att en
ningsnivå minimalamed särskilt på landsbygden ioch marginellaresurser,
eller speciellt eftersatta områden. landetsl ekonomiska läge kan antaman

minskat eller uteblivet givarstöd tillatt undervisningen allvarligt skulle
försämra kvalitet.dess Detta skulle framför allt eftersattadrabba områden
och grupper.

Min kommentar till detta först frågaär vad med varak-att som menas
tighet. Som jag innebärtolkar det bedömning varaktighet under-atten av
söka effekt insatsernaden haft kommer kunna upprätthållas efterom att
det biståndet är avslutat. SIDAsatt argumentation består tvåovan av
delar; dels Zimbabwesägs inte särskilt biståndsberoendeatt är jämfört
med andra länder vilket skulle förtala förmår vidmakthållaatt man
effekterna, dels detsägs hela hotas resursbristatt ochprogrammet attav
landets budget inte kan belastas med tillstörre anslag undervisningssek-

vilket skulle tala för effekterna intetorn varaktiga. finnsär Detatt med
ingetandra ord fråganpå varaktighet heller.svar om
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i sin helhet Vetresultatredovisningenhärdendåkan sägaVad omman
ekonomiskbidragit tilli Zimbabweundervisningsstödetefter detta om
resultatstyr-meningsfyldforunderlagGer denutjämning.socialoch en

frågan välMitt på ärsidariksdagensregeringskansliets ochfrånning svar
80%160 spaltrader ärjagförsta konstaterarFör det attförutsägbart. av

tillbiståndetutbildningssystem,Zimbabwesavseendedeskriptivarent
delive-för aidkallarbrukarvadprojektet levereratoch vadlandet man

iredovisa resultattillingenstansknyterSIDA attandra,ry. För det an
detZimbabwe. Förtillfor biståndetetableratstill de målförhållande som
ochinte allstvåbesvarassjälv ställtfrågor SIDAfyratredje, de uppsomav

för besluttill grundinte liggaFramställan kanbristfälligt.enbartde andra
resultatgrundas påskalldessaom

budgetsammanhangiresultatredovisningdet bästadetta somNu är av
IngentingZimbabwe pågått.tillbiståndet12de årunder sompresenterats

Visserligentidigare.SIDAredovisatsutförligt hartillnärmelsevis såär av
sammanfattninginnehöll denFAF,BITS enhar avpresenterat somen

avsnittetunderpresenteradesu-krediterutvärdering två ovansomav
obero-måluppfyllelse vad gälleringentingdockBITS. Den säger omom

SlDA°sklarareden änprojektmålet där ärvältillväxtochende ommen-
FAF.

biståndetskrivits detenligt vadredovisar sina målSAREC omsom
biståndspolitiska målen.till derelateraskan detinte heller därmenovan,

resultatredovisningen kanäromfattandeuppfattning hurFör att omenge
förkortatochsammanfattat resulaten textenjag ipåpekas textenatt ovan

jmf sid och 7.6rader10inte med änredovisas°0.50 Detmed merca
kanaliserarintebudgetprocessenrelativt klartföljaktligen attDet är

landprogramnivå ellersektornivå,på toinformation resultat mnågon om
grundfattar beslut påregeringochriksdagmånprojekt. denI avenstaka

fallstu-källor. Menfrån andrainformationenfår denderesultatuppnåda
80-talet. Jagfast helalegatövergripande målenvisat deocksådien har att

för biståndetbasis målenpåmedelstilldelning har skett attvill avattmena
förbru-medel harframgår ocksåoch detbraverkat attZimbabwe hartill

inte någotharresultaten vetatsåkats om.avsett manmensom -
målenomläggningen är typhypotesställaskulle kunna att enMan aven

integamlaeftersommål devillregeringensignal motstyra nyaatt nuomav
gälltegentligenmålendeafastställerså länge attuppnåtts, nyamanmen

målen,inom deinsatserbtiden, ochhela nyaatt rymmasavsessamma
ellersig detinformation åtfinnsinte någonfaktisktoch c det enavare

avfärdas.rationella hypotesenganskadenmåstehålletandra annars-
resultatredovisning. Detmedsvårighetenförringavill intejagSlutligen,

sättgodtagbartpå presterasvårtkritisk, det är ettattlättär att menvara
förshuvudtextendessa. Imålövergripandetill såi förhållanderesultat som

ingendockfinnsfrågor. Detdessaallmäntett resonemang ommera
resultatredovisningi denbristerna ärdölja huranledning som nustoraatt

efterrealistisktdimensionernastill kravenantingen ledakandet attsker;
förstärkafinner sätteller systemenförmåga, attorganisationernas att man
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återföring resultat. Man måste dock ha uppfattningklar skildadeav en om
alternativens gångbarhet fåroch det inte ilever finnsdettron attman om

fungerandeganska väl resultatredovisning i Förhållande till regering ochen
riksdag.
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Bilaga 5.1

Svenskt bistånd till infrastruktur -
tabeller

Tabellerna utbetalningar till infrastruktur från SIDA och BITS underavser
199092. siffrorDe redovisas för u-krediterBITS kreditenssom avser
totala belopp inteoch enbart gåvoelementet.

TABELL 1 Totala utbetalningar fördelat på sektorer.

§DEL-
SEKTOR 2 8n. . .iE å bl0å g3 ää 5å 3 On § b;g Ean z Eo c 3 z8 å å ås äs2 E

BITS
86| 6 5358.7 55.| 51.5wkfediler

BITS
l93.8 17.4 14.3 43.7Tekniskt

samarbete

436.5 270.7 225.2 I52.2 423.7 I40.8 36.6S|DA
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och länder.på sektorertill Afrika, fördelatutbetalningarTotalaTABELL 2 a
..UåDEL- 4 TABELL 2A.åE á aaSEKTOR m5 55 54--n.lE 32,E Egw u1a .z .g äco r g4u r.3ä åS EE2LAND g4

FÖR3521 UTBETALNINGARgem 5ars e BISTÅND
INFRASTRUKTURTILL

1990-923°° su 25.9 SlD24. SID4.0SID19.6 Miljonerkr.
ars 4.2

Botswana l
SID14.8SID SID51.2 SID0.7|4.0

-BU BITSu-krediter
-BTSBlTSteknisktsamarbete3l.9BUEgypten

3,1 BTS3.6 -SID SIDAars

1.2 2nu.EMP. SID19.4 su 7.7 SID1.1SlD0.1

BTS1.0Ghana

Jordanien BU2,5
BTS0.1

51D03KapVerde
su I6.5Kenya su 2.6SID25.5 SID44.1

L°5°m° SIDl6.2 su 1.1 SID0.1SID0.1

43.0su
Marocko BTS0.7

BUMauritius
ms ..4

4M°mbq°-.. 29.7su 51.3 su 03.7 su 4,0su 59.8 SID

I varavNamib 510200 SID8.9 -trañksâikcrhet5.3
8.7-jâimvüg

Senegal BTSLS
2 Iandsvägstranspøncr

BTS2.6Sudan
3 TYS

s 4 varavTanzania 39.7 58.5SID73.3 SID98.8 SID SID 33.l-hamnar
-navigalions-173.9 12.7au nu hjälpmedel 17.8Tunisien4 3.4ms ars1.1 0.4-posi

5 varavUganda
29.2-jümviigSID0.3su 92.4

-humnar 69.6
°Zambia SlD29.su 79.2 Öliiimvâig

BU345Zimbabwe
m SID6.3SID
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i TABELL 2 b Totala utbetalningar till fördelat på sektorerAsien och Latinamerika,
och länder.

ha0åDEL- Jé 8åSEKTOR a
å ås TABELLZBa 2 ong E2 93,.u nå å å 2ELAND 2 s

FORUTBETALNINGAR23.7BTS BTS|0,3 STANFilippinerna
TILL INFRASTRUKTUR

1990-92708.7BU
Miljonerkr.sm 70.7indie.. su 117.3

BTs 2.1
Indonesien

BU3495 15-5BU BITSu-kredilcr-BUKim, BTS 6.9 BTs2.2 BTs 3.9 BTS0.5 uTsäilTstckniskl samarbete,
su SIDAo

Laos SID65.8 SID74.015103.3

BU54.0
BTS7.9 BTs1.4 BTs4.9Malaysia

I2.3BU BU9.7Pakistan
BTS0.4 BTs5.3 BTs 1.2

2.9 susu 0.2SriLanka
BU42.4 BU35.9Thailand BTS11.0 BTs4.0 Ts 3.0

Vietnam
SID23.5 sm2.3

BTS3Bolivia
5100.2

BTs0.3 BTS1.4Ch. su 36.7

BTs 1.7BTS |4.s BTs 0.4CostaRica 5 217

Dom. BTS0.6
Rep.

BTS2.9 3.5BTs|.9 BTSEcuador

J°“ 5.7BTs BTs0.4

Nicaragua sm 43
7 varavBTS2.1 BTS0.7 .järnväg 49Uruguay nyg 3.0

7SADCC 8F°k3.°°h.su 6.1 sm 7.9 sm s metodutveckling
Ccntml- 759 M onssm 35. c .amerika

8 8 8 8 8 9Ö .m8 SID35.4 sm 8.7 sn 27.6I.I su 11.05109.0 SID
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AsienAfrika, 3 Totala utbetalningar till ochTABELL 3 Totala utbetalningar till TABELL ba
Latinamerika, fördelat på länderfördelat på länder

DEL- DEL-
SEKTOR SEKTOR

BlTS BlTS SIDASIDABlTSBllS
U-krediterTekmsam.LAND U-krcditerTekn.sam. LAND

34.0Algeriet
Filippinerna7.92l l.4

735Angola
Indien 708,7 188

4-2 307Botswana
lndoncsien 2 |

6.731.9 865.4 13.5Egypten
Kina

28.31.2Etiopien
Laos 143,1

54.0 I4.21.0Ghana
Malaysia

Jordanien Pakistan 229 690.12.5

3.103KapVerde SriLanka
Kenya Thailand 78.372.2 18.016.5

Vietnam17-5Lesotho
25.8

Bolivia0.7 ||343.6 02Marocko

Chile 36.7|.7Mauritius
3.470.3

CostaRica213-5 21715,6Moçambique

Dom. o6
Rep.2039Namibia

Ecuador g3
LsSenegal

Jamaica 5|
Sudan

2.6
Nicaragua 4g

Tanzania
270.3

Uruguay 2.8
Tunisien

SADCC4.5186.6
22.9

Uganda
Ccntral-92.7 353
amerika

Zambia Övrigtl08.-l 92.3

Zimbabwe
88.l34.5
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Bilaga 5.2

Sammanfattning EXPORTav
Evaluation ofCREDITS AND AID

creditFinnish premixed concessional
scheme

KalderénLars

utförd Windt, Ruotsi RiveEn N. der Jorma och Joost derapport av van
FINNIDABox på uppdrag av

krediter vissa1970- 80-talen Finland till u-länder,Redan under och gav
form biståndskrediter. finska fördå i Det nuvarande systemetmen av

tillämpas i utformatblandade krediter 1987, och hög grad medsedan är
hänsyn finländ-till exportintressen. Avsikten användandetär att genom av

flödena till för projektska finansiella u-länder kanproducenter öka de som
förväntas utvecklingseffekter. Per 3112 1991 hadebetydande 55generera

milj.inom ingåtts med totalt värde 2,2avtal det på FM.systemet ettnya
gåvobistånd,Kreditbiståndet i till Finlands tillkoncentreratär, motsats

Asien särskilt Thailand och Kina. främst ioch då Detta bero på attanses
kreditkonkurrensen mellan givarnadessa länder störst de harär som -

blivit formspoiled mjuk finansieringsk markets där någon tycksav
nödvändig för offert skall konkurrenskraftig. Ytterligareatt varaen en

iviktig förklaring asiatiska länderna allmänhet kreditvär-deär äratt mer
diga afrikanska.än de

förekommer koncentrationRapporten konstaterar det på le-ävenatt en
ojämn. Hit-Fördelningenverantörssidan. mellan inhemska producenter är

tills exportkrediternahar 40 finansierat leveranser.exportörerstreca av
FinskBeträffande i framkommiturvalsprocessen har det attrapporten

Exportkreditsz bedömningar i fall för vilka ländersamtliga ligger till grund
får vidare förkredit och utformningen avtalen, under det attsom av

Finnidas undersökningar inverkan. Sam-inte hafttycks någon störreegna
utvecklingseffektertidigt konstateras bedömningen projektetsatt av ev

i kraftbolag säljarensidag alltför hög grad på ochbygger köparens t ettex
finske alltid förväntasuppfattning, vilka inte kanden leverantörens

prioriteringar.sig Finlandsmed eller mottagarlandetsöverensstämma vare
teknologiLikaså tekniska betoning avanceradtycks aspekter med på

dominera finansiella. ekonomiska socialaocheller hänsyn.över

Helsingfors 1992.
2 finska motsvarighetenDen till SEK.
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fastslår varit viktigaste faktorn förRapporten exportstöd har denatt
vilka krediter kommit till utveckling naturligtstånd. Denna tyckssom nog

Finland i lågkonjunktur. Utvecklingsef-markant sedan hamnatän mer en
fekter iha spelat underordnad roll urvalet.anses en

vidare fastställa verkli-Rapporten har sökt de blandade krediternaom
uppfyllt syfte finansiella flödet från Finland tillsitt oka u-länder.detattgen
framgar fallet.så inte varit eftersom i allmänhet inteDet haratt man

försökt hitta marginella projekt. projektdvs endast skulle komma attsom
finansieras u-krediter. flertalet fall istället krediterI har sadanagenom

haft kommersiellaegentligen borde tillgång tillanvänts där godmottagaren
marknadskrediter.

kapitalflödet från Finland tillInget pekar heller på det totala u-länderatt
förskjutning från kommersiella krediter tillökat. Snarare tycks ske,en

mjuka förskjutningkrediter. i sin innebär biståndsmedelDetta tur aven
från Afrika till Asien.

framgår internationell konkurrensupphandlingDet rapporten attav
International Competitive Bidding försäkringenden bästaär mot
prishöjningar krediter. Samtidigt fåblandade tycks degenom av u-
kreditfmansierade prissätt-avtalen ha med avseende påutvärderats om

förelegat tillfredsställandeningen rimlig eller ej,är det kan haanses enom
efter-konkurrenssituation inför upphandling Författarna attosv. menar

förbigåtts u-krediterna inte alltid finansieratsådana aspekter har desom
konkurrenskraftiga vunnitleveranserna som borde kontraktetmest om

ingen u-kreditfinansiering från finskaerbjöds något håll. Snarare tycks den
i fall i utformningen offertför-många ha medverkat redanexportören av

frågan.
förFörfattarna fram till Finnida främst organiseratskommer också att

andra biståndsformer kreditbistånd, och därför administrationenän att av
u-krediterna, inklusive organisationer,kontakter med andra exportörer

Vidareoch u-länder, kommit i skymundan i organisationen.relevanta
för övervakningkonstateras det saknas tillfredsställande procedureratt av

genomförande. framhålls Finnidas förprojektens kostnaderDet att u-
krediterna förutse, eftersom internationellasvåra de beror på detär att

valutaförändringar. Ytterligare risk skadefall. Omränteläget och på ären
utvecklingsprojekt finansierats krediter börjarmed blandade gåett som

dåligt sannolikhet påtryckningar förkommer det med all utövas attatt
Finnida sin insats projektet ifråga inteskall öka så kollapsar.att

Beträffande internationella utvecklingen för subventioneradeden ex-
portkrediter påpekas finska helt i linje med OECDsdet äratt systemet
riktlinjer för Associated Financing. enligt inte miss-Man har rapporten

från finsk sida.brukat systemet

Rekommendationer

Kreditgivningen restriktivt ingen resurstill-planeras såbör attpass ny
försel för 1993. ligga i linje medbehöver belasta budgeten Detta borde
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krediter.mjukarörandeHelsingforsavtaletdetkonsekvenserna av nya
utvärderingi framtidenförutser ocksåUtredningen avnoggrannen mer

denutveckling ävenfå mjuk finansiering,vilka projekt bör somensom
krediter.i färreresulteraborde

ExportkreditFinskmedefter konsultationerFinnidabörDet somvara
och be-slutgiltigaExportkreditnämnden har detFinska ansvaretoch

gåvoelementetoch huru-krediterna skallför stortslutsrätten vart
faltun-betydligtpåbeslut bör baserasskall Dessa noggrannamervara.

hittills varit fallet.dersökningar än som
utvecklings-positivaförväntasu-krediterna ska kunnaFör att generera

bevakasprissättningeneffekter bör noggrannare
förekom-konkurrensupphandlinginternationelltillFinnida bör attse-

i grad.högremer
betydligtbiståndsfáhighef bör störreprojektensVid bedömningen av-

jämförelse medrimlig iprisnivån kanfästas vidvikt enansesom
frisituation konkurrens.med

avbind-för allmänverkainternationella sammanhangiFinland bör en-
mjuka krediter.ning av

deti projekten, såtechnologyappropriatetill attbörMer hänsyn tas
tekniskaöverföring kom-denverkligenu-krediterna sker avengenom

utredningen fast detSlutligen slåru-länderna behöver. att urpetens som
restriktionerlätta på deönskvärtutvecklingssynpunkt att somvore

°0 finskt Mantill 80tillbinder leveranserna att menarursprung.avvara
u-ländersansträngningarna exporti enlighet med attdetatt gynna

80%.ifrån andra u-länder dessainkluderamöjligtborde att varorvara
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Bilaga 5.3

Sammanfattning F INANCINGav
EXPORTS TO THE DEVELOPING
COUNTRIES

Lars Kalderén

En avgiven prof. tillAndre Raynauld OECD Developmentrapport av
Center3

Denna behandlar statligt stödda exportkrediter till utveckling-rapport
sländer, och baseras på de framkommitresultat vid särskilda fallstu-som
dier Brasilien, Indonesien, Thailand, Tunisien och Turkiet. Studien harav
initierats vissa DAC-medlemmar främst Italien vilka det förmenat attav
diskussionerna kring användningen mjuka krediter i biståndssamman-av
hang krävs grundlig effekternaanalys för mottagarländerna. Resul-en av

har bl vid diskussioner kringanvänts dentaten consensusöverens-a nya
kommelsen.

Det framhålls ofta i debatten blandade krediter sitt inslagatt genom av
gåva möjliggör investeringarsådana i u-länder inte kunnat finansierassom
på marknadsmässiga villkor projektetspga karaktär eller landets ekono-
miska situation, vilka förväntas positiv effektha på ekonomiskadenmen
utvecklingen därföroch genomföras.borde Raynaulds avsikt har huvud-
sakligen varit huruvida gåvoelementet iutröna dessa krediter verkligenatt
kommer låntagarna tillgodo projektenoch resulterar i sund ekono-om en
misk utveckling. Författaren försöker i sammanfattandedennaatt rapport

fram de viktigaste slutsatserna sin studie.ta av
För varje enskilt land har Raynauld försökt uppskatta det genomsnittliga

faktiska subventionselementet i finansiering.utländsk Denna andel, ut-
itryckt har beräknats diskonteringsränta,på grundvalprocent, av en

vilken den alternativkostnad förlåntagaren har kapitalet,representerar
med andra ord vad skulle det kosta låna belopp kommersiellapáatt samma
villkor. Det är värt variationer förekommit detatt närnoterna att stora
gäller storleken subventionsandel åtnjutit 6% förmottagarenav som
Brasilien, mellan 10-20% för Thailand, Tunisien, Turkiet, % föroch 42
Indonesien; fattigare land, subventionsandel.desto större Dessa värden
avviker från storleken gåvoelementet i krediten, eftersom i sindetta turav
baseras på kreditgivarens alternativkostnad.

3Paris 1992
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utifrån olikaDärefter effekterna fem analyseratshar på de länderna tre
perspektiv

priseffekt.Gåvoelementets

tillgodo ochhelt kommer låntagarenstår klart gåvoelementetDet att om
ñnansieringsformerna. Ge-pris inte påverkasproducentensendast avom

billigare finns det in-i kreditengåvelementet leveransengörattnom
delvispriset, vilket helt eller kancitament for höja dåproducenten att

finansierings-priset påverkasOlika studier pekar påabsorbera gåvan. att av
krediter i genomsnitt upphovformen. har beräknat blandadeMan att ger

marknads-20% betecknastill prispålägg vad kanpå utöver ettett somsom
inte denvarför dettapris framgår dock inte uppvägsdet rapporten avav

kreditgivama.blandkonkurrens rådersom

resursallokering.Effekterna på

inomfrämst för infrastrukturprojektkrediterBlandade används t ex
byggprojekt.kommunikationer olika Dessutomenergi, ochochtransport

irelativtvisat sig störresubventionselementet generellthar settvara
Författarenaktiviteter.projekt vid finansieringen andrasådana än av
projekt tillöverexpansion infrastrukturellainneburitdettaatt en avmenar

vilket ii småskalig industri,för investeringar,förfång andra ttyper exav
ekonomiska i landet.snedvridning den strukturensin leder tilltur en av

infrastrukturinvesteringar i allmänhetEffekten förvärras vidare ärattav
kraftigkrediter innebär ochkapitalintensiva. dåmycket Blandade en

arbetskraftrelativpriserna kapital ochartificiell snedvridning påav -
relativtbilligare, arbetskraft dyrare. Dettakapital blir relativt settsett

sysselsättningen i u-länderna.negativa eflfekteri sin i påresulterar tur
väljerarbetskraftsintensiva metoderförIstället på attsatsaatt an-man

kapitalintensiva metoder.vända

effekter.Makroekonomislca

varit känsligt förkrediterfrån fallstudierna utbudetResultat tyder på att av
internationellförekommer hårdräntenivåerna. tyder på detDetta att

teoretisktinbördes tävlan bordekreditgivama. Dennakunkurrens bland
få flera billigamöjlighettillgodo och dessakomma låntagarna attsett ge

fallet författaren påpekar sub-krediter. inteSå tycks dock attvara
kapitalflödet till samladeu-länderna. Denventionerna inte ökat det totala
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efterfrågan krediter relativt jämn,tycks hos respektive ochpå u-land vara
förmånligaökar inte villkor erbjuds. Detta borde dånämvärt även om mer

innebära kommersiellablandade krediter inte tillkomplementutgöratt ett
formerkrediter vanligt bistånd, dessaoch tycks ersättautan avsnarare

kapitalöverföringar.
givarlandSlutligen författaren fast kreditvolym visstslår huratt ettstor

för i inhemska faktorer inte enbarthar stått hög grad berott på och alltså
konjunkturerpå behovet i u-länderna. Som givarlandetsexempel ges -

BNP-tillväxten ökar krediter.när utbudet påavmattas
slutligen viss eftertanke internationella regelver-Raynauld åt detägnar

iket för exportkrediter, utvecklingen OECD-och hur borde gå
Särskildsammanhang. uppmärksamhet två aspekterägnas transparens

disciplin. varje medlemslandoch Med regler sådanatransparens attavses
förmedla för kontinuerlignödvändig information genomgångmåste all av

förhållnings-hur följer Disciplin syftar varje medlemslandsdet reglerna. på
syftar friför för efterföljande till konkurrens.sätt verka regleratt av som

framgår enligt författarens mening inteDet kraven på sattsatt transparens
tillräckligt information finns för olika finansie-högt OECD denav som
ringsprojekt ofta bristfällig konfidentiell inteocheller och därmedär
tillgänglig. tillfredsställande harmoniering nivåpå globalDet saknas ännu

skuldsättning. Författaren föreslårstatistik kapitalflöden ochvad gäller om
klassificerar efterförändrad redovisningsmetod projektså atten man

efterleveransernas innehåll den sektor projektet ärän,snarare som nu,
fördestinerat för. Vidare reglerna konfidentiell behand-tycks det klart att

ling strikta, jämförelsekring exportkrediter alltför särskilt iavtal medärav
författarenövrig information kring bistånd. och bördettaattmenar

åtgärdas.
inom OECDFörfattaren framhåller vidare förreglerna bekämpaatt att

ytterligarede negativa effekterna mjuka krediter förbör skärpas attav
Raynauldkonkurrensen fullt bistånd iskall kunna verka ut. attmenar

förprincip i form detta undvika snedvrid-endast bör gåva, attges av ren
riskerari bistânds- krediterningar såväl handelsmönster. Blandade attsom

omdirigering biståndet tilltill från behövandel deleda de mestaven
kommersiella naturliga,vilka relationer slagsländer med borde det ettvara
diversion. linjeaid Dessa i med denand trade synpunkter är nya

consensusöverenskommelsen. Bäst enligt författaren gå ännuattvore
förbjudahelt blandade krediter.längre och

internationellt förStudien pekar på behövs regelverkdet utbyggtatt ett
fram-exportkrediter. lämplig inbjuda fler länder somEn åtgärd attvore

ipotentiella till medlemsländerna deltastår konkurrerenter attsom
i DAC.consensus-överenskommelsen och deltaäven att

Författaren consensus-överenskommelsen breddasunderstryker böratt
fråntill inbegripa hittills utgjort undantagsådana sektorerävenatt som

kraftstationer flygplan. betydelseregler, ärdess och Av än störretsom ex
enligt författaren,jordbruksprodukter försvarsmaterial, vilka, böroch

för genuin internationell konkurrens.utsättas
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Till sist framhåller författaren borde möjligt idet regelsyste-att attvara
inbegripa nationella regler för exportgarantierförsäk-de gällermet som

ringar. skiljer sig givarländemaDessa markant åt mellan vad gällersystem
självriskpremier för företagen, vilken risk garantityp statensav som
omfattar rörelserisk, finansiell risk, valutarisk vilka mottagarländerosv,

omfattas Om risktagandetbära del ochstaten accepterar attsom mm. en av
förluster likställastäcka eventuella kan detta indirektmed exportsub-en

vention. Författaren därför viktigtdet undersöka ochär ävenatt attmenar
jämföra försäkringssystem för fådessa kunna helhetssyn konkur-påatt en

krediter givarländerna.med blandade mellanrensen
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