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statsrådet och chefen förTill
Civildepartementet

civilbemyndigade regeringen25 juni 1992Genom beslut den
ochsärskild med uppdragtillkalla utredareministern överattatt seen

bidrag tillprinciper bör gälla förförslag till delämna statenssom
ideella organisationer.

från den 8 septemberbemyndigande förordnadesstöd dettaMed av
utredare. SomJan-Erik Wikström särskildlandshövdingen som

från departementssekreterarenden 21 oktoberförordnadessekreterare
i utredningenSomKulturdepartementet.Karin Englund, expert
Swedberg och denredaktörennovember 1992 Boförordnades den 1

Somkanslirådet Civildepartementet.Kent Ivarsson,16 november 1992
januari 1993 ekonomenförordnades den 1biträdande sekreterare

Noreland.Jonas
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Sammanfattning

uppgifterUtredningens

organisationer harideellabidrag till1992:05 OmUtredningen C
börtill de principerförslagoch lämnahaft i uppdrag överatt somse

huvuduppgiftorganisationer. Entill ideellaför bidraggälla statens
enhetligt och konse-föreslå metoder för skapavarithar att ettatt mer

fråga bidragsgivningenfrån iförhållningssätt sidakvent statens om
föreningslivet.till

bidragsgivningentill utredningendirektiven 1992:81I attanges
bättreförtydligas ochmålen bidragsgivningenförförenklas,skall

skall organisationernasVidareutarbetas.för utvärderingmetoder
ökad själv-utarbetas tillförslagbidragsberoende redovisas och en

finansiering.
måni vadbelysai uppdragutredningen haftSlutligen har att

organisationer-de frivilligastimulerautformning kanstatsbidragens
komplement tillområden,inom olikaansvarstagande ettsomnas

huvudmannaskap.offentligt

arbetssättUtredningens

Undertill juni 1993.november 1992under tidenhar bedrivitsArbetet
stöd tillberörutredningarrad andratid har statenssomsamma en

redovisningpåbörjats.pågått, och Enavslutatsorganisationerna av
finns i bilagadessa

samhällssektorerolikaarbetsområdeUtredningens överspänner
ochregeringskansliet. Deinomoch flertalet departement resonemang

och berörprincipiellframförs i första handförslag är naturavsom
organisationslivet i stort.

för desammanträffat medUtredningen har störrerepresentanter
frånunderlagsmaterial derasoch inhämtatorganisationsgrupperna

utredningenbidragsredovisningarna hargällerkansliet. När det
regleringsbrev.från ochutgått huvudsakligen riksdagstryck

några organisa-sekretariatet hosgenomförtsStudiebesök har av
ocksådistriktsnivå. sekretariat harpå Utredningenslokalt ochtioner

Kanada och Norge.studieresor till Danmark,gjort

förslagUtredningens

betänkandet syftar till stärkaFörslagen iKapitel 1-3. att
frivilligaställning. Fria ochorganisationernas självständiga samman-

reglering.med minimum Begreppetslutningar skall omgärdas ett av
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ideella organisationer inte definieratär i lag. Registrering ideellaav
organisationer förekommer inte. Sådan lagstiftning eller registrering

inte hellerär nödvändig för organisationerna skall fungeraatt i sam-
hället och i relation till statliga och kommunala organ.

Allmännyttiga ideella organisationer har gynnad ställning nären
det gäller beskattningen vissa inkomster. Definitionen sådanaav av
inkomster finns fastställd i lagen statlig inkomstskatt. Tolkningenom

dessa definitioner utvecklas rättspraxis.av genom
Rollfördelningen mellan och organisationerna börstaten göras

tydligare och organisationernas självständighet bör stärkas genom
fårde för bidragsfördelningen.störreatt Grupper organisa-ansvar av

tioner bildar samverkansorgan fåbör för bidragsför-som ansvar
delning till organisationer inom sitt verksamhetsområde.

Ett uppdrag fördela bidragsmedel delegeringatt är förvalt-en av
ningsuppgift innebär myndighetsutövning. sådanEn delegeringsom
skall ske med stöd lag, där det tydligt vilka uppgifter dele-av anges
gationen omfattar och anförtros uppdraget.vem som

Kapitel 4-5. Den statliga budgetprocessen med ökad betoningnya
på målstyrning och resultatuppföljning gäller för statsbidragenäven
till organisationerna. Den bör tillämpas så särskild hänsyn tillatt tas
organisationernas särart.

Bidragen definieras i huvudkategorier organisationsbidrag,tre som
uppdragsersättning och projektbidrag.

Organisationerna formulerar själva sina mål och utvärderar den
statliga finansieringens roll i förhållande till dessa. Statsmakterna ut-
värderar statsbidragens betydelse och berättigande.

Organisationsbidrag disponeras regeringen regleras medsom av
särskilda dokument, motsvarande myndigheternas regleringsbrev.
För organisationsbidragen bör treårigaregel planeringsperiodersom
eftersträvas.

Klara anvisningar bör utformas departementen för redovis-av
ningar från centrala organisationer statsbidrag. Förmottarsom
samverkansorgan mellan organisationer fått i uppgift fördelaattsom
bidragsmedel revisor.utser staten

Vid uppdragsersättning formuleras målen gemensamt som en
överenskommelse mellan uppdragsgivaren och den utförsom upp-
draget.

För projektbidrag formuleras allmänna mål regering och riksdag.av
De konkreta målformuleringarna för enskilda projekt utformas av
dem söker projektbidrag. Enkla snabba redovisningar frånsom
projekten bör eftersträvas. Dessa kompletteras med systematiska

initieradeöversyner dem förvaltar anslagen.av som
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Sammanfattning

Varje departement bör sitt kommittéanslag medel föravsätta
utvärdering, motsvarande förslagsvis 0,1 0,2 deprocent av-
bidragsmedel till organisationer departementet disponerar.som

Årliga sammanställningar bör organisationsbidraggöras över
under de olika huvudtitlarna.

Kapitel En ökad självfinansiering organisationerna försvårasav
väsentligt breddad också omfattar tidningar,av en moms som
tryckerikostnader, inträden till sådanaVidportoevenemang, m.m.
förändringar bör särskild hänsyn till organisationernas ekonomitas
och arbetsvillkor.

De olika regler idag finns för idrottsrörelsen och andrasom
organisationer, framförallt det gäller sociala avgifter,när bör såändras

idrotten och andra organisationer behandlas lika.att
Vid statsbidragsgivningen till organisationerna bör hänsyn till itas

månvad dessa har omfattande inkomster lotteriverksamhet.av
För stimulera ökad självfinansiering bör avdragsrättatt fören

gåvor till de ideella organisationerna införas. På så kansätt
organisationerna få ökade i den omfattning de enskildaresurser som
medborgarna finner det önskvärt. Avdragsrätt vid beskattning bör
medges med 30 gåvobelopp mellan 1 000 kronor och 10procent av
000 kronor. Kretsen mottagande organisationer fastställsav av
riksdagen.

Kapitel 7. Ideella organisationer bör i ökad utsträckning iengageras
diskussioner Övertagande arbetsuppgifter, alternativ tillettom av som
privatisering offentliga verksamheter.av

förstaI hand bör andra verksamheter förvaltningsuppgifterän som
innebär myndighetsutövning överlåtas till organisationerna.

frågorI kan upplevas känsliga eller innebärasom som
komplicerade sekretessförhållanden bör arbetsfördelning efter-en

innebärsträvas myndighetsutövningen ligger kvar inomatt densom
offentliga administrationen.

Organisationernas möjligheter påvarierar olika Iatt ta orter.ansvar
sin planering bör kommunerna föra diskussioner med
organisationerna för fastställa riktlinjer och planer för huratt
organisationerna skall i samhällsarbetet.engageras

Resurser bör centralt för organisationernaavsättas skall kunnaatt
bygga bra utbildning, kunskapsöverföring, utvärdering ochupp en
dokumentation sådanaför verksamheter.

För icke föreningsanslutnaäven lättareatt skall kunnapersoner
sig i frivilligarbete bör försöksverksamhet förmedlings-medengagera

centraler genomföras.
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Kapitel 8. Det svenska föreningslivets unika bör bättretasresurser
tillvara i det internationella samarbetet. Flertalet organisationerstörre
har motsvarigheter i andra länder ingåroch i internationella nätverk.
Deras kontaktnät och kunskaper bör utnyttjas bättre vårti inter-
nationella umgänge.

Villkoren för de nationella organisationernas insatser i interna-
tionella sammanhang bör förbättras. Resurser bör för sådanaavsättas
kostnader för deltagande i internationellt samarbete organisa-som
tionerna själva inte mäktar med.
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Ökat och störreansvar

självständighet

Sveriges organisationsliv mångskiftandelika dess befolkning.är som
måttMed internationella vi mycket föreningsaktiva. Endast 6mätt är

befolkningen de inte medlemmar någoniärprocent attav uppger
förening.

i föreningAtt med eller bilda naturligtär sättatt ett atten en- -
någotför på,sig orättvisor ochtror att protestera motengagera man

missförhållanden, söka debatt eller hitta likasinnade ochatt personer
frivilliga insatser i samhällsarbetet.göraatt

Vår mångademokrati har i formatsavseenden organisationernasav
demokratisyn. olika folkrörelsernaDe till sin uppbyggnad och sittvar
arbetssätt demokratiska innan landet helhet det.som var

mångaDe ideella organisationerna fyller viktiga funktioner för att
fördjupa vår demokrati. gäller deras offentligaDet roll i det samtalet,

också mångadär de organisationstidningarna mångfaldbidrar till i
debatten. Det gäller det kallats organisationernas spejarfunktionsom

förmågai missförhållanden.samhället och tidigt uppmärksammaatt
Det gäller inte minst de möjligheter de till och ökadeger engagemang

såvälkunskaper. De kan mobilisera människors vrede derassom
entusiasm och kreativitet.

I Maktutredningen SOU 1990:44 de egenskaperkonstateras att
gång uppställdes ideal för det demokratiska medborgar-som en som
såsomskapet, kunskaper, ekonomiskt och socialt oberoende bättreär

gårdagensuppfyllda idag i samhälle. Medborgarnas ökadeän
kunskaper och kompetens leder enligt Maktutredningen till derasatt
förväntningar inflytandepersonligt stiger snabbare det faktiskaän
handlingsutrymmet.

De organisationer rustade dessa föväntningar kanär mötaattsom
fram ökad betydelse i samhällsarbetet. Särskilt gäller detmotse en

fångadem kan ungdomarnassom upp engagemang.
Mitt uppdrag främst formerna för bidragsgivning tillrör statens

ocksåorganisationerna. Jag skall lämna förslag bidrags-hurom
givningen skall utformas för underlätta för organisationerna iatt att
ökande omfattning sig i ideellt arbete. det sammanhangetIengagera

ocksåvill jag viktenbetona enskilda människors lust delta iatt attav
ideellt arbete tillvara, de inte och inte vill före-även när ärtas vara- -
ningsanslutna.

Statsbidragsnivåerna uppfattas lätt betygsättningsom en av orga-
nisationerna. Detta har lett till verksamheternas resultat ochatt
innehåll kommit betraktas frågorsekundära i kontakternaatt som
mellan statsmakterna och organisationerna. Organisationernas
viktiga funktioner påhar ibland olyckligt kommit isättett
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skymundan för diskussioner bidragsnivåer ochom
beräkningsgrunder.

Det viktigtär komma bort frånatt detta och diskutera hur sam-
spelet mellan organisationerna och bidragsgivarna kan utformas så

det organisationernasatt integritet,garanterar samtidigt rimligasom
påkrav information, utvärdering och rapportering tillgodoses.

Jag har inom de mina direktiv lyft fram någraramar som anger
aspekter på organisationernas arbetssituation och ekonomiska vill-
kor. Mina förslag syftar framförallt till organisationernaatt ge en
självständigare ställning statsmakterna ochgentemot till skapaatt
bättre möjligheter för enskilda bidra ekonomiskt tillattpersoner
organisationernas arbete. Dessa förslag i korthetär följande.

Organisationerna får gruppvis fördela bidrag inomansvaret att sitt
verksamhetsområde.

Målstyrning och utvärdering blir huvudsakligen organisationernas
uppgift.egen

Avdragsrätt vid beskattning införs för gåvor till organisationerna.
Organisationerna stimuleras större insatseratt ta ansvar genom

inom områden i dag har offentlig huvudman.som
Organisationernas kunskaper och kontaktnät bättre till vidtas vara

det svenska deltagandet i internationellt samarbete.
Jag har de skillnadernoterat finnsstora i behandlingensom av

olika organisationer. Dessa skillnader huvudsakligengrupper ärav
historiskt betingade. Varje organisationsbidrag bär spår denav
tidsanda rådde det inrättades.när Det gäller såväl syftetsom med
bidraget den praktiska utformningen regelverket.som Enbartav
historiska skäl räcker dock inte förklaring till desom stora
skillnaderna mellan bidragen.

Det inteär uteslutet det i bakgrunden ocksåatt finns en
omedveten attitydskillnad från bidragsgivarens sida beroende på
vilken det gäller.mottagargrupp Av de organisationer idag harsom
mycket frihet formellt ellerstor reellt självaatt besluta bidragsför-om
delningen intar Riksidrottsförbundet särställning.en

För andra, ungdomsorganisationer, invandrarorganisationersom
och kvinnoorganisationer, bidragsgivningenär i varierande grad
omgärdad regelverk och flera beslutsnivåer. Det liggerav tillnära
hands det bidragsgivarnasatt ärtro att föreställning mottagarnasom
förmåga respektive brist förmåga klara måttatt störreett av
självständighet ligger bakom dessa olika lösningar.som

Några organisationer har redan idaggrupper förav ansvar
fördelningen statsbidragen. Enligt min mening detär dagsav attnu
myndigförklara organisationerna låtaoch fler organi-grupper av
sationer få självarätt fördela bidragsmedel.att Enligt de erfarenheter

preliminärt från Folkbildningsrådetsom rapporteras har den förän-
drade bidragsgivningen till folkbildningen lett till fixeringen vidatt
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ÖkatKapitel I ansvar...

diskussionerbidragsregler minskat för större utrymmeatt omge
innehåll.verksamhetens

återknyter organisationernas roll ochtillJag resonemanget om
med citatför demokratin avslutaderas betydelse ettatt avgenom

för i sinfolkbildaren Jalmar Furuskog. Hannykterhetsmannen och
människovärdedemokrati ochstormig tidbok En ett resonemang om

bland följande.och skriver där annat

bådainte alltid dessa begreppkanske hurMan betänker
bör särskilt observeras,och förutsätter varandra. Detkompletterar

såmänniskovärdet,sitt samband meddemokratin förloraratt om
Demokratinlivskraft.föga skalblir den ärän utanett tomt enmer
praktiken betyderendast folket skall Iform. Den utsäger styra.att

idénfolkmajoriteten. Detbesluten skall fattasdet äratt omav
innehåll.demokratinmänniskovärdet dessgersom

hänsynslös. Majoriteten kanochDemokratin kan vara grym
många demokratiolika Menminoriteten ärkränka sätt. somen

något fåtal, förtryckerintemänniskovärdet kränkerförmäld med
främmandespråkrninoritet, misshandlar ingen spillraingen ras.av

och i demokratibroderskap,Människovärdet detsammaär ensom
lillaindividen eller dengrund har denbroderskapets ensamme

dentill aktning och skyddminoriteten rätt storasomsamma
frihetsälskandedemokratimajoriteten. det slagsDet är ettsomom

slårfolk vakt.

folkrörelsergamla och1946. migDetta skrevs För utgör ennya
samhällsarbetet.aspekter sikte ivi inte förlorar dessagaranti för att ur

sittförutsättningar förföreningarna godaangelägetDet är att ge
de i ökandemening skearbete. bör enligt minDet attgenom

samhällsarbetet. Det intesamarbetsparter iutsträckning ärses som
deras kunskaper ochi ökad utsträckning tillvaraminst viktigt taatt

internationella samarbetet.kontaktnät i det
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Definitioner. Folkrörelser och
ideella organisationer

Fria och frivilliga sammanslutningar skall omgärdas med ett
ideell organisationminimum reglering. Begreppet är inteav

fastställt lagstiftning. Det finns ingen anledning iattgenom
lag fastställa definitioner eller regler för registrering av
ideella organisationer.

organisationer harAllmännyttiga ideella gynnaden
ställning det gäller beskattningen vissa inkomster.när av

sådanaDefinitionen inkomster finns fastställd i lagenav om
Tolkningen dessa definitioner utveck-statlig inkomstskatt. av

rättspraxis.las genom

lagstiftningInget behov av

frågor tillMina utredningsdirektiv behandlar gäller stödstatenssom
föreningslivet i olika former bidrag till folkrörelser och ideellasamt
organisationer. har inte civilrättsligt i lagDessa begrepp avgränsats
på det ekonomiska föreningar. Detdet skett gällersätt när t.ex.som

fria frivilliga organisationer detligger i sakens de ochattnatur som
fråga definierarhär bäst själva sin roll ochär status.om

på områdeFrågan lagstiftning har tagits i riksdagendetta uppom
år året. påfram till förra lagstiftning har gälltvarje sedan 1982 Kraven

negativaolika aspekter organisationstillhörighet, den s.k.somav
föreningsrätten, och registrering ideella organisationerav samma

frågasker i ekonomiska föreningar.sätt som om
sådana vårenavvisat lagstiftning,Riksdagen har krav senast

19919223.1992 LU
alltså återhållsammastatsmakterna varit det gällerhar när att

formellt fastställa definitioner för ideella organisationerna ellerde
fungera. främst forskare, samhällsvetareregler för deras Detsätt äratt

definitions-och kulturdebattörer för debatten ochsvaratsom
står ideellförsöken. för dessa diskussioner begreppenI centrum

någraredovisar deorganisation och folkrörelse. Jag här resone-av
fångaför in och klassificera dennaanvänds idag attmang som

mångskiftande verklighet.
några institutio-oundvikligt samhälletsI avseenden det dockär att

uppfattning organisations Det gäller ställ-har art. t.ex.omner en en
skattefrågor.ningstaganden i Genom beslut riksdagen begrän-omav

skattskyldighet för allmännyttiga ideella organisationer för vissasad
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inkomster krävs avgränsning dessatyper övrigagentemotav en av
ideella organisationer. Skattelagstiftningens definitioner och tillämp-
ning därför intresse för deär allmännyttiga ideella organisationer-av

Jag redovisar huvuddragen i denna lagstiftning i dettana. senare
kapitel. återgerVidare jag några de ställningstaganden gjortsav som
vid prövning skattemål för kretsen allmännyttigaavgränsaattav
ideella organisationer och vilka inkomster inte skall beskattas.som

Kort tillbakablick

Ursprunget till våra ideella organisationer går långt tillbaka i
historien. spårasDe kan till då1300-talet, religiösa sammanslutningar,
sällskapsgillen yrkesskrånoch bildades. De hantverkskor-senare var
porationer reglerades särskilda kungliga privilegier. Dessasom genom
förändrades under 1600- och 1700-talen och i mitten l800-taletav

skråna.upphävdes I stället bildades förstade föreningarna som
tillvaratog sina medlemmars yrkesintressen. Dessa reglerades till en
början inte någon lagstiftning.av

Först 1895 kom lagen registrerade föreningar för ekonomiskom
verksamhet för produktions- och konsumtionsföreningarna. 1911
korn förstaden lagen Bådaekonomiska föreningar. lagarnaom gav
föreningarna frihet själva utforma sin verksamhet.stor att

Den föreningar kallas allmännyttiga ideella föreningartyp av som
har sitt i USA och Västeuropa. Den första svenskaursprung
föreningen denna Svenska Nykterhetssällskapet, bildattypav var
1830. Denna föreningar ökade snabbt i antal under l800-typ av
talets del. Föreningstanken viktigt inslag i liberalismen iettsenare var
mitten l800-talet. Utländska organisationer blev förebilder närav
liknande organisationer bildades i Sverige.

finnsDet ingen civilrättslig lagstiftning för de ideella föreningarna.
Det draget för dessa den fria och frivilliga karaktären.ärgemensamma

fåDet finns hinder för de ideella föreningarnas utveckling och verk-
samhet. Enligt regeringsformen har varjeRF medborgare frihet att
sammansluta sig med andra för allmänna eller enskilda syften RF
2:1. Inskränkning i denna föreningsfriheten förekommakanrätt
beträffande sammanslutningar har otillåtenverksamhet militärsom av
eller liknande eller innebär förföljelse folkgrupp vissnatur som av av

med viss hudfärg eller visst etnisktras, av ursprung.
Begreppet folkrörelse från dål800-talet och syftade oftastammar

på värderingsförskjutningar. Kring sekelskiftet kom det alltmeratt
betyda organiserade strävanden, i frågasynnerhet i politiskaom
organisationer.

Folkbildaren och folkrörelseforskaren E. H. Thörnberg använde i
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Kapitel 2 Definitioner...

betydelselsamhällsliv i Sverige begreppet i dennaFolkrörelser och
uppehåller Organisationernasig i Staten ochGunnar Heckscher

organisationer, konstaterarfrämst vid begreppet attmen
löslig agitationicke blott iFolkrörelsebegreppet är ett

också vissbegrepp medslagord i själva verketmissbrukat ettutan
intressebetonadFolkrörelsen kaninnebörd.reell somvara

ochideell idrottsrörelsen,ellerfackföreningsrörelsen rent som
företagssammanslutningintresseorganisationen kan somvara en

demokratisk rörelseeller bredärnbruksförbundetJ somen
intresseorganisation ochkonsumentkooperationen. Begreppen

alltså de kunna föringalunda varandra,uteslutafolkrörelse varmen
skillnadklar principiellDet finnssig tämligen bestämt avgränsas. en
mellanfackföreningsrörelsen och ABFmellan ävenicke blott utan

skillnad liggerarbetsgivarföreningar. Dennafackföreningar och
måste verkligtfolkrörelse harekryteringsgrundvalen:ifrämst en

antal individer. Den liggerinnefattaomfattning,betydande ett stort
sig finnafolkrörelsenockså organisationen: ii väntar ettman

likställighet mellanviss graddemokratiskt styrelsesätt och aven
måste djupare, islutligen sökasproblemetMen ävenmedlemmarna.

ochorganisationen,präglarsjälva den anda arten avsom
den uppställer.det solidaritetskravmotiveringen för 2

folkrörelsebegreppet,vanskligthar funnit detAndra avgränsaatt
roll iSammanslutningarnasErik Back, iPärt.ex. statsvetaren som

och begreppetcitationsteckendet inompolitiken attsätter menar
frågeställningarSväsentligaskymmer

hävdati Svensk historiaCarlsson harHistorikern Sten 4 att
uppstårdenfår huvudsakliga identitetfolkrörelsen sin attgenom

auktoritet. Hanmotsättning tillinitiativ och ofta i klarenskilt statens
folkrörelse bör byggafolk ochförledetlägger betoningen att en

långanslutning, arbetapå skall dessutom hafrivillighet. Den stor
också dynamisk ochideellt inslag. Den skall sättasikt och ha ett vara

fysiskt.i rörelse, andligt ochmänniskor
iLundkvistriksarkivarien SvenHistorikern och förre menar

definitionen börsamhället 1850-1920Folkrörelserna i det svenska att
lätt hamnar i dilemmathållas så möjligt eftersomsnäv man annarssom

organisationssverigeêmåste hela det modernamedatt taman
harförfattaren Hilding JohanssonForskaren och ägnat ett par

folkrörelseri Sverige. Hanböcker folkrörelserna äratt orga-menar
år antal männi-lång följd samlarnisationer under ett stortavsom en

intressen.idéer ochlandet kringskor i skilda delar gemensammaav

1 1943samhällslivi Sverige,FolkrörelserochE. H. Thörnberg,
2 Organisationerna,Stockholm1951GunnarHeckscher,Statenoch
3 1870-1910,1967Sammanslutningarnasroll i politikenPärErik Back,
4 1961SvenskhistoriaStenCarlsson,
5 svenskasamhället1850-1920,1977SvenLundkvist,Folkrörelserna det
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De bygger på medlemsaktivitet i lokala föreningar och demokra-är
tiskt uppbyggda. De har idémässiga för människan ochprogram sam-
hället, dem till dynamiskagör inslag i samhället. Samtidigt desom som
är programrörelser de gemenskapsgrupper,utgör kännetecknade av
kamratskap och likställighet, kampanda och självhävdelse. stårDe
fria i förhållande till och och kommun ochstat anslutningen är
frivillig

Begreppet folkrörelse dagensi debatt

Ur den definitionsdebatt pågått under de årtiondena harsenastesom
antal punkter utkristalliserat sigett kommit sammanfattas iattsom

den vanligast förekommande definitionen begreppet folkrörelse iav
offentliga sammanhang under 1980-talet. Det Lars Svedbergsär
definition gångenförsta publicerades i från Statenssom rapporten
ungdomsråd 1981, till salu, och i Lotteriutredningenssenast
betänkande SOU 1992:130 Vinna eller försvinna. Enligt Svedberg
karaktäriseras folkrörelse följande kriterier.en av

En folkrörelse skall ha ideologi. Med ideologi logiskten menas en
utvecklad idé. De idéer folkrörelse måstedriver in isättassom en ett
sammanhang helhetssyn samhället och idé huren vara en om- -
samhället bör utvecklas.

En folkrörelse måste bilda opinion sig sig detmotsättaopponera- -
den tycker fel vårtiär samhälle och kräva den förändring densom

på. Hur stark opiniontror dvs. i vilkenär, utsträckningen
beslutsfattare hänsyn till den, beroende hur mångatar är av som
ställer sig bakom de krav förs fram. måsteKampen inriktas påsom att
vinna många för rörelsens idé.
3. För folkrörelse skall få inflytandeatt på samhälls-etten
utvecklingen måste den vissutgöra bestånumerär storen av en-
mängd medlemmar. Det exakta medlemsantalet kan inte uttryckas i
siffror, rörelsen måste omfatta del folket däravstormen en av -folkrörelse för dess krav skall uppfattasatt uttryck för folketssom-
vilja. Den rörelse någraräknar medlemmar kan sällan förmåtusensom
samhället lyssna dess krav. Däremotatt kan den rörelse räknarsom
hundratusen medlemmar förvänta sig samhället skallatt störreta
hänsyn till vad denna del folket uttryck för.av ger
4. En folkrörelse måste ha geografisk spridning organisationen en-
med lokalföreningar i landet. Den rörelse finns tillgängligrunt om som
endast för liten och begränsad del landet byalag, lokalaen av
aktionsgrupper kan inte räknas folkrörelse.som
5. En folkrörelse skall föröppen alla. Ingen skall förhindrasvara

6 Hilding Johansson,Folkrörelserna,1954
Hilding Johansson,Folkrörelsernai Sverige,1980
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omfatta ideologin.förutsatt villmedlemskap i folkrörelse, att manen
till vissaerbjuder medlemskap endastorganisationerDe som

betraktasClub och Rotary, kan inteindivider, Lions somex.
folkrörelser.

ochdemokratiskt. Det innebärfolkrörelse arbetarEn att var en -
väcka förslag ochskall möjlighetvarje medlem ha attsamma-

på grundvärderingarpåverka Arbetsformerna skall bygga debeslut.
på. folkrörelserna demokratiskvår vilar Härmed blirdemokrati ensom

demokratin kan utvecklasforum därskola för medborgarna och ett
stödopinionsbildning sker medsamhällsförändringarvidare. genom

beslut.demokratiskt fattadeav
stå ställning till ochoberoendeskall i7. En folkrörelse staten

har fullställning innebär rörelsenoberoendekommun. En att
inomsin verksamhet,helthandlingsfrihet, bestämmer ramenom egen

funktioner.demokratiska principer ochför samhällets
deförutsätterskall innebära gemenskap. DetfolkrörelseEn att som

Ennågot binder demkommer har gemensamt samman.somsamman
värdegemenskap.måste ideologisk gemenskap,omfattafolkrörelse

kontinuitet i tiden.skall hai folkrörelseVerksamheten enen
folkrörelser.alltså meningen ingai denTillfälliga aktionsgrupper är

också Folkrörelseutredningensåtergavs idefinitionDenna
exempelvi tillsammansJuSOU 1987:33betänkande är ettsommer

utred-folkrörelse. Samtidigt konstaterarpå innebörden begreppetav
utredning fastställastatligolämpligt förningen det är attatt en

därförUtredningen valdefolkrörelse.kriterier för begreppet att
föreningföreningslivodefinierade begreppenanvända sig deav

folkrörelsebegreppetorganisationriksorganisation. Debattenoch om
organisationerna ochföras inom och mellanbör enligt utredningen

allmänheten.
1987:35 JuFolkrörelseutredningens betänkande SOUI del 3 av

där folk-Jan Engbergtillsammans publicerasvi är uppsats avenmer
utgår från fyraanalyseras. Engbergroll i samhälletrörelsernas

identitets-rörelse, idérörelser,kategorier folkrörelser: arbetetsav
interaktionsrörelser.rörelser och

fångaför inforskningsmodelldärEngberg attpresenterar en
betonarroll i samhället. Hanförändringar i folkrörelsernas att

samhällsfunktioner ochbåde organisationernasperspektivet bör vara
både och internaför medlemmarna, dvs.deras betydelse externa

pågår tillbaka deorganisationsegenskaper. Dessa resonemang
doktorsavhandlingredovisade i sinEngbergmodeller som

välfärdssamhälletFolkrörelserna i
Mål och resultat konstaterarSOU 1988:39I betänkandet

7 Umeå1986välfärdssamhället,doktorsavhandling,Engberg,FolkrörelsernaiJan
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Folkrörelseutredningen många remissinstanseratt kritiserat
utredningen för inte vilja ställning iatt definitionsfrågorna.ta
Utredningen bekänner fortsatt tveksamhet i dessa frågor men

folkrörelsernassammanfattar betydelse i fyra centrala funktioner,
nämligen den ideologiska, den opinionsbildande, den demokratiska
och den sociala funktionen.

I studie det folkligaöver i olika organisationeren engagemanget
knyter Ulf Blomdahl till SCB:s indelning föreningstyperan av
Folkrörelserna och folket, 1990

En nyligen publicerad studie genomförtsstor Institutet försom av
framtidsstudier aktualiserar frågan de framtida folkrörelserna. Iom

Mot denna framtid anknyterrapporten i sina tillman resonemang en
debattskrift, publicerats år tidigare, inledningett tillsom par som
studien

I denna debattskrift lanserades åtta kriterier på begreppet idé-
bärande folkrörelse, nämligen utopin, föreningen, lokalen,mötet,
delaktigheten, varaktigheten och omfattningen, agitationen och
studiet.

I den uppföljande finns genomgång dessarapporten begreppen av
visar de idag inte kan självklara.att Somsom exempel nämnsses som

Vietnamrörelsen, Greenpeace och kvinnliga nätverk.
iI internationella sammanhang vistöter svenskar ofta på svårigheter

förståddagöraatt vi talar våranär folkrörelser. Enoss om
näraliggande på engelska, popular mångaterm movements, har i
samhällen samhällsomstörtande klang, samhälls-denänen snarare
omvandlande våra folkrörelsers grundläggandemotsom mer svarar
demokratisyn.

I den Folkrörelse- och föreningsguide publicerats Civil-som av
departementet förs svårigheterdeett finnsresonemang om attsom

kring internationellt användbara begrepp för folkrörelserenas och
ideella organisationer. Där följande definition på detanges ett av

använda begreppen, Non-Governmentalmest Organizations, NGO:s.
NGO:s står utanför den offentliga förvaltningen, medlemskapet
skall frivilligt och verksamheten skall inte i första handvara varaaffärsdrivande. I Sverige lägger vi därtill vikt vidstor att
föreningarna skall ledas demokratiskt vald styrelse ochav en att
kontroll utövas medlemmarna årsmötet.av genom

Jag finner för del ingen anledning föreslå officiellt sank-attegen en
tionerad avgränsning organisationslivet eller delar därav.av

8Ulf Blomdahl,Folkrörelsernaoch folket, 1990
9 SigbertAxelson,l rörelse 1988
Institutet för framtidsstudier,Mot dennaframtidochSju folkrörelser framtiden,1992om
Folkrörelse- ochföreningsguiden,Civildepartementet,1993
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används idagbehandlas längre frambidragsgivningFör den som
verksamhetensantal medlemmar,praktiska kriteriervissa geogra-som

Sådana kriterier kanegenfinansiering.spridning och gradenfiska av
skall definieraför hurgenerella reglervid behovfastställas utan man

kring dessafört vissaharorganisationslivet i Jagstort. resonemang
målstyrning utvärdering. Detochkapitlet äravgränsningar i om

utarbetauppgift för varje departementviktigmeningenligt min atten
i enlighet med deorganisationernabidragsgivningen tillförriktlinjer

betänkande.i dettaprincipergrundläggande presenteras senaresom
nödvändigadeskall kunnaskattemyndigheterna göraFör att

skattskyldigabegränsatskattskyldiga ochmellanavgränsningarna
organisa-vilkaskattelagstiftningens reglerorganisationer finns om

åtnjuta skattefrihet.skallverksamhetervilkentioner och typ somav
återgerfrågor betydelse. JagdettaorganisationerdessaFör är storav

redovisning ibygger dennaregler. Jagi korthet dessai det följande
ochStiftelse-sammanställtspå materialhuvudsak avsom

promemorial988zO3 ochföreningsskattekommittén somen
sekretariat.utredningensinomupprättats

för föreningarSkattelagstiftningen

1987:667. Enlagenregler iföreningar finnsekonomiskaFör
medlemmarnasändamål främjahar tillföreningekonomisk att

förUtmärkandeverksamhet.ekonomiskintressenekonomiska genom
frågavillkor iuppfyller särskildaförening denekonomisk är att omen

överskottsutdelning.ochtill medlemskap, rösträtträtten
ekonomisk föreningregistrerasskall kunnaföreningFör att somen
ändamål främjatillföreningen harenligt denna lagfordras attatt
sådan ekonomiskintressenekonomiskamedlemmarnas genom

eller andrakonsumenterdeltarmedlemmarnai vilkenverksamhet som
ellerarbetsinsatsmedellerförbrukare, leverantörer genomegensom

liknande Dettjänster eller sätt.föreningensbegagna annatatt
ekonomiskkooperativbedriveralltså föreningendelskrävs att

medlemmarnastill främjasyftarverksamhetenverksamhet, dels attatt
förutsättningardessaendera ärSaknasekonomiska intressen. av

förening.ideellföreningen att enanse som
reglering. Förinte motsvarandefinnsideella föreningar attFör en

antagitden harjuridisk krävsskallideell förening attpersonvara
sinaföreningenjuridiskstyrelse. Som ägerstadgar och valt person

förpliktelserandraskulder ochföreningenstillgångar, föransvarar
förening skallmyndigheter. Endomstolar ochinföroch kan partvara

demokratisk insynprotokollfördavald styrelse, möten,ha stadgar,
revisions-ochverksamhets-åtminstone medlemmarnaför samt

berättelser.
detaljeradedeNågon bildandelagstiftning motsvararm.m. somom

detfinns inteföreningarekonomiska närföreskrifterna i lagen om
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gäller ideella föreningar. Bildandet kan ske antalatt ettgenom
kommer överens bildapersoner förening.att Hur mångaom en

krävs för bilda föreningpersoner haratt intesom underkastatsen
rättslig prövning. En jämförelse med lagen ekonomiska föreningarom
kan viss vägledning. Enligt denna lag krävsge minst fem, i vissa fall

eller fyra medlemmartre för bilda förening.att en
De ideella föreningarna kan delas in i två huvudgrupper. Till den

hör föreningar harena ändamålgruppen främjaannat än med-som att
lemmarnas ekonomiska intressen. Det kan frågat.ex. vara om
föreningar för religionsutövning, politisk verksamhet, vetenskaplig
forskning, främjande konst och litteratur, välgörenhet, sällskapslivav

Äveneller idrott. det vanligtär verksamheten i dessa fallattom är av
ideell finns det inte någotnatur, hindrar föreningar dettaattsom av
slag driver ekonomisk kommersiell verksamhet i form t.ex.av
jordbruk eller rörelse.

Den andra omfattar föreningar har till ändamålgruppen som att
främja medlemmarnas ekonomiska intressen. För förening medatt en

sådant ändamålett skall godtas ideell förening fordras densom att
inte bedriver ekonomisk verksamhet. Till denna andra grupp av
ideella föreningar hör bl.a. branschföreningar och fackföreningar. Om

förening driver ekonomisk verksamheten övergår tillsom främjaatt
medlemmarnas ekonomiska intressen, definieras den inte längre som
ideell ekonomisk förening.utan som

Allmännyttiga ideella föreningar och övriga ideella föreningar
I skattehänseende skillnad pågörs allmännyttiga ideella föreningar
och övriga ideella föreningar. De allmännyttiga begränsatär
skattskyldiga detnär gäller inkomster och ocksåär befriade från
mervärdesskatt.

En förening skall för räknas allmännyttigatt ideell föreningsom
ha allmännyttigt ändamål,ett-
tillgodose det allmännyttiga ändamålet i sin verksamhet,-
tillämpa öppen medlemsantagning,-
använda avkastningen tillgångarna i den allmännyttigaav-

verksamheten till 80 procent.
Ideella föreningar och stiftelser länge juridiskt jämställda.var

Flertalet ideella föreningar verkar liksom stiftelser för ellerett annat
allmännyttigt ändamål. Det primära för ideell förening dockären att
den skall fungera för samverkanett mellan olika individer,som organ
medan det primära för stiftelse den förvaltarär egendomatten som
skall användas för visst ändamål.ett

Före års1979 taxering gällde regler för skattefrihet församma
stiftelser och ideella föreningar. Det har alltså inte från
skattesynpunkt haft någon betydelsestörre använtom man
beteckningen stiftelse eller förening. Med de förmånliganya, mer
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reglerna för ideella föreningar kan det fördel klassasattvara en som
ideell allmännyttig förening. Gränsdragningen mellan stiftelse och
ideell förening har därmed blivit viktig.

En ideell förening inte skattskyldig till kommunalär inkomstskatt
53 § kommunallagen. Däremot ideella föreningar liksomär
aktiebolag, ekonomiska föreningar, stiftelser och andra inländska
juridiska i princip skattskyldiga till statlig inkomstskatt förpersoner
all inkomst förvärvarde i Sverige och utomlands, enligt lagensom om
statlig inkomstskatt SIL.

Skatten för ideell förening 30 på denär procenten
beskattningsbara inkomsten. ideellaDe föreningar främjar ettsom
allmännyttigt ändamål dock helt eller delvis befriade frånär
skyldighet betala skatt 7 § SIL. Bestämmelserna medger föratt en
ideell förening frånbefrielse skatt inkomst i flera steg.

För det första medför bestämmelserna ideell förening, föratt atten
den skall bli begränsat skattskyldig, måste uppfylla särskilda villkor

ändamål, verksamhet, medlemsantagning ochom
Ärinkomstanvändning. dessa villkor uppfyllda, föreningen befriadär

från påskatt kapitalinkomster och realisationsvinster.
För sådandet andra förening frånbefriad skatt inkomstär en av

fastighet, fastigheten till övervägande del har i denanväntsom
ideella verksamheten, för fråninkomst rörelse tillsamt som
huvudsaklig fråndel härrör verksamhet har naturlig anknytningsom
till föreningens allmännyttiga ändamål eller hävd utnyttjatsav som
finansieringskälla för ideellt arbete.

kvarstårSkattskyldigheten för fastighets- och rörelseinkomster som
saknar naturlig ändamålanknytning till föreningens och inte utgör
traditionell finansieringskälla, förekomsten sådan inkomstmen av en

inte skattefriheten för gårgör andra inkomster förlorad.att
Efter skattereformen skall ideella föreningar liksom juridiskaandra

redovisa sina inkomster näringsverksamhet i enda för-personer av en
värvskälla. Tidigare skedde påbedömningen grundval denav

Ändringenhuvudsakliga inriktningen varje förvärvskälla. harav
orsakat osäkerhet det gäller vilken fåbetydelse detta skullenär vid
bedömningen ideell förenings rörelse- och fastighetsinkomster.av en
Ändringarnas syfte har dock inte varit ändra det tidigare rättslägetatt
för de skattebefriade ideella föreningarna prop.198990:ll0 707.s.

En ideell förenings skattskyldighet för förmögenhet följer dess
skattskyldighet för inkomst. Föreningar skattskyldiga förär
förmögenhet endast de skyldiga erlägga skatt för inkomst.är attom

Förutsättningar för begränsad skattskyldighet

Förutsättningarna för ideell förening frånskall bli fri skattatt en
i 7 § 5 i lagen statlig inkomstskatt. Fyra villkor skallanges mom. om

uppfyllda beträffande föreningens ändamål, faktiskt bedrivenvara
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verksamhet, medlemsantagning och inkomstanvändning.
Om villkoren uppfyllda, föreningen befriad frånär påär skatt

kapitalinkomster och realisationsvinster. åOm någotandra sidan av
villkoren inte uppfyllt, föreningenär oinskränkt skattskyldig.är

Allmännyttig ideell förening kan befrias från inkomstskatt på fastig-
hetsinkomst och rörelseinkomst i olika fall. det förstaI fallet gällertre

inkomster från fastighet skattefria fastighetenär ideellatt ägsom av
förening och till övervägande del används i dess verksamhet. detI
andra fallet gäller förvaltningdet fastighetsinnehav och i detav
tredje fallet inkomster kommer från verksamheter harsom som
naturlig anknytning till föreningens allmännyttiga ändamål eller av
hävd inkomstkälla.använts som

Om den ekonomiska verksamheten inte kan betecknas som en
serviceåtgärd föreningens medlemmar eller andra deltar i demot som
ideella aktiviteterna, kommer skattefrågan i läge prop.ett annat
l97677:135 84. En verksamhet bedrivs stadigvarande ochs. som
under former näringsverksamhetnormal fråninte friärsamma som en
skatt. Om idrottsförening driver sportaffär normal storlek bören en av
inkomsterna den beskattas liksom religiös förening harav om en en
bokhandel med i normalt bokhandelssortiment. Om det endastort sett
syftet med kommersielladen verksamheten finansiera det ideellaär att

påarbetet kravet naturlig anknytning inteär uppfyllt.
Till verksamhet hävd utnyttjats för finansiera ideelltattsom av

arbete räknas anordnande bingo och lotterier, fester,andra basarerav
försäljnings- och insamlingskampanjer. Till de traditionellasamt

ñnansieringskällorna ocksåskall räknas biografrörelse bedrivssom av
nykterhetsförening eller förening ändamålmed huvudsakligt att
tillhandahålla allmänna samlingslokaler l97677:SkU 45 3 l.s.

Från rättspraxis beträffande gränsdragningen mellan skattefria och
skattepliktiga rörelser för ideella föreningar kan tennis-nämnas att en
klubbs kioskförsäljning i anslutning till tennisbanorna liksom s.k.en
rationaliseringsförenings kompendie- och kursverksamhet haansetts
naturlig anknytning till föreningens ändamål.allmännyttiga

Mindre omfattande festplatsverksamhet och pappersinsamling som
skötts obetalda krafter har hävdvunna finansierings-ansettsav som
källor för idrottsföreningar.

En hembygdsförenings serveringsrörelse och olika idrottsförening-
bevakningsuppdrag, sommarservering, biografrörelse, camping-ars

platsverksamhet, skogsavverkning och försäljning konstmapparav
har däremot inte ha naturlig anknytning och inte helleransetts vara
hävdvunna.

Fyra villkor för begränsad skattskyldighet

De fyra villkoren för förening skall begränsat skattskyldigatt en vara
allmännyttig ideell förening handlar, jag tidigare redovisat,som som
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föreningens ändamål, faktiskt bedriven verksamhet,om
medlemsantagning och 4. inkomstanvändning.
Det första villkoret för begränsning i skattskyldigheten är att

föreningen har till huvudsakligt syfte främja allmännyttigtatt
ändamål. sådantTill ändamål räknas de s.k. kvalificerat allmännyttiga
ändamål medför begränsad skattskyldighet för stiftelser enligt 7som
§ 6 första stycket SIL, begreppet allmännytta betydligtärmom. men

omfattande. Förutom ändamålde sammanfaller medmer som
skattebefrielse för stiftelser godtas andra allmännyttiga ändamål som
religiösa, välgörande, sociala, politiska, konstnärliga, idrottsliga eller
därmed jämförliga kulturella ändamål 7 § 5 fjärde stycket SIIJ:mom.
Definitionen med detöverensstämmer krav allmännytta finns isom
38 § i lagen 1941:416 arvsskatt gåvoskatt.och Denom nya
lagstiftningen skall i princip täcka samtliga de fall i lagensom anges

arvsskatt gåvoskatt,och dvs. folketshusföreningar,om
bygdegårdsföreningar och andra liknande sammanslutningar, harsom
till främsta syfte anordna tillhandahållaeller allmän samlingslokal,att

föreningar med huvudsakligt ändamål främja landetssamt att
näringsliv.

För påkravet allmännytta skall uppfyllt krävsatt attvara
föreningens verksamhet inte inriktad på främjaär eller fleraatt en
farniljers, medlemmarnas eller andra bestämda ekonomiskapersoners
intressen. Detta krav innebär bl.a. fackföreningar ochatt
branschföreningar inte omfattas skattebefrielsen.av

Skattebefrielse kan enligt 1976772135 komma frågai ävenprop
förening har till ändamålnär tillhandahålla medlemmarnaatten

tjänster eller till reducerade priser, nämligen ingårdet ivaror om
föreningens allmännyttiga ändamål. Som exempel nämns att en
handikappförening subventionerar hjälpmedel till sina handikappade
medlemmar.
I propositionen diskuteras också de tillämpningsproblem kansom
uppstå förening enligt sina stadgar har bedrivaattom en
professionell idrott prop. 197677: 135 76. Där sägs atts.

utgivandet ekonomiska förmåner till yrkesmässigaav
idrottsutövare inte verksamhetär motiverar förmånligen som en
skattebehandling. En idrottsförening skall dock inte behöva
förlora sin skattefrihet enbart den anledningen litetatt ettav
elitskikt fårmedlemmarna avsevärda belopp i ersättning för sinaav
insatser. Ett professionellt inslag skall inte skattefrihetenäventyra
så länge antalet professionella obetydligt jämfört medutövare är
det totala antalet aktiva föreningsmedlemmar.

Detta skrevs Då1977. fanns det ingen svensk idrottsförening som
bedrev helprofessionell Förhållandenaidrott. har ändrats sedan dess.
Numera finns det antal föreningar, främst inom lagsporterett t.ex.som
fotboll och ishockey, med helt professionella.utövare ärsom
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De flesta föreningar bedriver professionell idrott ocksåharsom
ofta omfattande, verksamhet, ungdomsidrott.t.ex.annan,

fråga påEn viktig kravet allmännytta skallär om anses vara
ändamåluppfyllt föreningens det slag räknas iärom av som upp

ändamåletlagen politiska, religiösa etc. eller i det enskilda falletom
måste för Skattemyndigheten skall kunnaprövas avgöraatt om

sådan frånverksamheten har karaktär den allmän synpunkt äratt
värd stödja. Skatteutskottet tycks ha haft uppfattningenatt att en
sådan ytterligare prövning kan bli nödvändig i vissa fall. Utskottet

fråganbetonar allmännytta inte kan bedömas bara medatt om
innehållhänsyn till bedömningstadgarnas generellattutan en mer

måste bakgrund föreningens allmänna karaktär ochgöras mot av
inriktning SkU 197677:45, 28.s.

villkoret för begränsad skattskyldighet gäller denDet andra
måstefaktiska i sin verksamhetverksamheten. Föreningen

sådantsåuteslutande eller uteslutande tillgodosegott ettsom
ändamål. alltsåräcker inte förening enligt stadgarna harDet att etten

fårändamål. påallmännyttigt exempel detta betydelse iEtt när nämns
framgårintepropositionen, nämligen det stadgarnanär attav

förmånerföreningen ekonomiskahar till uppgift medlemmarnaatt ge
ändåföreningen i eller form faktiskt det.görmen annanen

allmännyttigtEn ideell förening kan enligt sina stadgar ha klartett
ändamål,ändamål, i realiteten främja ofta med-även ett annatmen

ändamåletlemmarnas intressen. det blivitekonomiska Om mersenare
ändamålet,omfattande uppfyller föreningen inte kravendet ideellaän

för skattebefrielse.
alltsåfrågor finns fall därDessa domstol. I Stockholmprövas ettav

ändamåltvå främja gymnastik iföreningar med attansett attman
realiteten främjat medlemmarnas ekonomiska intresse. Föreningarna

fåhade medlemmar. medlemmar fick betala höga anslutnings-Nya
avgifter. omfattandeMed föreningens kapital bas bedrevssom en

ansågsaktiehandel. Föreningarna inte huvudsakligen ha främjat ett
ändamål.allmännyttigt

ändamålVid bedömningen förenings medför skatte-av om en
alltså både står tillbefrielse hänsyn till vad i stadgarna ochtas som

den verksamhet faktiskt bedrivs.som
sådanapå haft iKravet den bedrivna verksamheten har betydelse

dåfall föreningen sina stadgar haft i och för sigenligt har ett
ändamål, på sådantallmännyttigt genomfört detta sätt attmen

fått förmånermedlemmarna ekonomiska verksamheten.av
Från sådanakammarrättspraxis kan föreningar kannämnas att som

allmännyttigtsällskapsföreningar inte ha ettanses som anses

12 mål 1990-06-15,mål5086-1989.Dom 1987-01-07, 7928-1985ochdom
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ändamål och i regel inte heller kolonistugeföreningar, tomtägare-
föreningar och liknande.

Det tredje villkoret för begränsning i skattskyldigheten är att
föreningen inte någon inträdevägrar såvidamedlem, medsom
hänsyn till eller omfattningen föreningens verksamhetarten ellerav
föreningens syfte eller orsak särskilda skäl därtill.äroannan

Frågan då särskilda frångåär när skäl principen inträdesrättatt om
godtas. I propositionen 1976772135 ideell föreningsägs böratt en

oförhindrad begränsa medlemskapet sådanatill delarattvara som
föreningens målsättning och beredda följaär stadgarna. Vidareatt
slås sådanafast inträdeskrav fysiskt handikappatt iettsom en
handikappförening, musikalitet i musikförening eller allmänen
omdömesgillhet viss minimiålder i skytteförening inte bört.ex. en- -Öppenhetskravethindra skattefrihet. bör enligt ocksåpropositionen
normalt uppfyllt det för medlemskapnär fordras denattanses
sökande bor inom områdevisst eller tillhör viss skola eller visst
företag. Villkoren för medlemskap får inte utformade så iattvara
praktiken endast mycket begränsad krets kan blien av personer
medlemmar. Medlemsantagningen får inte heller påbaseras
godtyckliga eller diskriminerande grunder.

l propositionen framhålls kravet på öppenhet kan uppfylltatt vara
medlemskretsen beståräven andra föreningar. Som exempelom av

regionala föreningarnämns medlemmar lokalautgörsvars av
föreningar samarbetsorganisationer har föreningarantalsamt ettsom
med olika ideella ändamål medlemmar. sådanaI fall bör fordrassom

medlemsföreningarnaatt är öppna.
I rättspraxis har inte godtagit inskränkningman en av

inträdesrätten i förening till enbart inträdesrättenNärmän.en
begränsats till avlagt viss och till manligapersoner som en examen

aktivt anslutna till viss näringsgren och med intresse förpersoner,
föreningen, har det däremot inte strida öppenhetskravet.ansetts mot

Det fjärde villkoret för begränsad skattskyldighet föreningenär att
bedriver verksamhet skäligen avkastningenmoten som svarar av
föreningens tillgångar. Skattebefrielse medges bara föreningen iom
tillräcklig omfattning använder sina löpande inkomster i den ideella
verksamheten.

Vad beträffar begreppet avkastning bör det enligt propositionen i
första sådanahand omfatta fastighets-, rörelse- och kapitalinkomster

kan bli skattefria grund föreningens ändamål Sedansom av m.m.
avkastningen beräknats gäller det bedöma måni vilken den haratt

för bestridaanvänts kostnaderna för föreningens allmännyttigaatt
verksamhet. Om föreningen avkastningen harutöver andra
inkomster, medlemsavgifter, gåvor frånallmänna bidragt.ex. samt stat
och kommun, bör föreningen inte kunna hävda kostnaderna föratt
den allmännyttiga verksamheten har finansierats uteslutande med
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gåvornaavkastningen och medlemsavgifterna, och bidragenatt
1976772135därför kan läggas till kapitalet prop. 81, SkU 45s. s.

29. propositionen förordas i stället metod innebärI atten som
slåskostnaderna för den allmännyttiga verksamheten ut

förhållande påavkastning och övriga inkomster i till storleken dessa.
frångå skälighetsbedömningbör inte denEnligt skatteutskottet man

författningstexten.förutsatts isom
måstefrågan avkastningendet gäller hur delNär stor somav

och vilken tidsperiodi den allmännyttiga verksamhetenanvändas
propositionen lämpligbör ibedömningen sägs attavse en

utgångspunkt minst 80bör i genomsnitt procentatt avvara
årfem användasperiod inemot skallavkastningen räknat över en av

ändamål.för detta
genomgång föreningarnasde allmännyttiga ideellaDenna av

förs ibakgrund till deskattesituation utgör senareresonemang som
handlarframförallt i kapitel 6detta betänkande, omsom

förenings-ekonomi. utredning, Stiftelse- ochorganisationernas Den
frågor enligt uppgiftskallskattekommittén, behandlar dessasom

påårsskiftet 199394. avvaktan dennabetänkande vid Ilämna sitt
ändamålsenligtjag funnit detredovisning sakläget harutrednings av

referera gällandei korthet här rätt.att

ideella sektornDen

frågor kallagenomgång vad jag valtI bilaga 4 finns rör attav somen
tillsammans med uttryckbegrepp harden ideella sektorn. Detta som

användas medinformella sektorn kommitfrivilligsektorn och den att
den ideellapå skiftande företeelser. Uttrycketsyftning raden

påsammanfattande beteckningvinnersektorn terräng som ennu
ellerorganisationer och deras medlemmarfrivilligarbetedet som av-

organisationstillhörighetenskilda medborgare görs ettutan somav -
i statlig eller kommunalalternativ till verksamheterkomplement eller

definieras i detoch näraligganderegi. Detta begrepp termer samman-
hanget.

30



Samverkan mellan organisationer

Organisationernas självständighet bör stärkas. Grupper av
organisationer bildar fåsamverkansorgan bör ansvaretsom
för fördelningen statsbidrag inom sina verksamhets-av
områden.

Ett sådantuppdrag till samverkansorgan fördela bidrags-att
medel är delegering förvaltningsuppgift innebären av en som
myndighetsutövning. sådanEn delegering skall ske med stöd

lag, där det tydligt vilka uppgifter delegeringenav anges
omfattar och anförtros uppdraget. För de organisa-vem som
tioner redan idag fördelar medel inom sitt verksamhets-som
område bör såreglerna över de blir enhetligaatt ochses
uppfyller regeringsformens och förvaltningslagens krav.
Samverkansorganen bör tillföras administrativa förresurser
dessa uppgifter.

Samverkansorganen fåbör förresurser gemensamma upp-
gifter utvecklingsarbete, utbildning, information ochsom
kunskapsspridning internationellt solidaritetsarbetesamt och
deltagande i internationella fora. Inte minst inför utbyggtett
Europasamarbete är det angeläget fårorganisationernaatt
goda förutsättningar påoch arbetsmöjligheter dessa
områden.

En splittrad bild

Jag kommer i detta kapitel redovisa dagens olika metoder föratt
bidragsgivning och diskutera möjligheterna i utsträckningstörreatt
delegera bidragsgivningen till organisationerna gruppvis.

Vid genomgång bidragen till organisationerna har jag funniten av
metoderna för bidragsgivning sigatt skala frånrör över en

fördelning direkt regeringen till delegering till organisationernaav
egentlig reglering. Jag behandlar i dettautan sammanhang endast

organisationsbidrag, alltså inte olika former projektbidrag.av
Den nuvarande bidragsgivningen kan exemplifieras med typfallsex
med olika beslutsstruktur, nämligen där besluten påfattas följande
sätt.

1 regeringen,av
2 regeringen förslag myndighet,av av
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3 offentlig myndighet,av
4 organisation myndighetsstatus,medav
5 organisation stöd lag ochmedav av
6 organisation stöd lag.utanav av

Bidrag till kvinnoorganisationernas centrala verksamhet

Bidraget fördelas regeringen enligt förordning 1982:865 omav
kvinnoorganisationernas verksamhet. Bidra-statsbidrag till centrala

utbetalas förvaltningskontoretorganisationsbidrag,ärget ett som av
rekvisition. Revision och utvärdering sker inom organisationer-utan

geografisk spridning lämnas iUppgifter medlemsantal,na. om m.m.
Civildepartementet.samband med ansökan bidrag inges tillatt om

Budgetåret 199293 stödet till kvinnorganisationernas centralavar
miljoner kronor.verksamhet 3,2

invandrarorganisationernas centrala verksamhetBidrag till

regering. Invandrarverket harBeslut fattas myndighet och som enav
föreslåmånga regeringen fördelning bidrag tilluppgifter attav av

Förordning 1986:472 statsbidrag tillinvandrarorganisationerna om
invandrarnas riksorganisationer.

till bidragfastställer vilka kriterier skall berättigaRegeringen som
bidrags-och fattar beslut vilka riksorganisationer skallsom varaom

Vidare regeringen särskilda föreskrifterberättigade. meddelar om
Invandrar-bidragets fördelning i samband med regleringsbrevet.

står för med de sökande organisationerna ochverket kontakterna
uppgifter korrekta betalarkontrollerar de lämnas är samt utatt som

statsbidraget.
Budgetåret 199293 bidraget till invandrarorganisationemavar ca
miljoner14 kronor.

Bidrag till ungdomsorganisationerna

Beslut bidrag till ungdomsorganisationerna fattas statligavom
ungdomsråd enligtmyndighet. Statens beslutar bidrag de reglerom

förändringar iträdde i kraft den juni 1991 SFS:370. Delsom
förhållande då genomfördes innebärtill den tidigare ordningen som

med det statliga lokaladet generella bidraget slogsatt samman
aktivitetsstödet till organisationsbidrag.ett

Grundbidrag utgår 300 000 kronor organisation. Ettmed per
bidrag åldern år,på irörligt beräknas antal medlemmar 7-25 antalet

lokalavdelningar och antalet lokala aktiviteter. 198990 detvar
åldern årtotala i 7-25 000.antalet medlemmar 850

budgetåretBidraget 199293 102 008 000 kronor.var
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4. Bidrag till trossamfunden

Bidraget fördelas samarbetsorgan med myndighetsstatus.ettav
Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund Förordning
1989:271 har instruktion, saknar redovisningsskyldighet enligtmen
den statliga redovisningsorganisationen. Regeringen nämndensutser
ledamöter.

Myndighetsanslag finns inte för denna myndighet. I stället
disponeras för administrativa kostnader regeringen fastställtett av
belopp. Samarbetsnämnden fördelar statsbidrag till andra trossam-
fund Svenska kyrkanän för religiös verksamhet, lokaler och
teologiska seminarier.

För budgetåret 199293 disponerade nämnden 92 miljonerca
kronor.

5. Bidrag till folkbildningen

Bidraget fördelas ideell organisation. Folkbildningsrådet harav en
med stöd lag 1976:1046, ändrad 1991:932 och 1125av som
uppgift fördela medel mellan studieförbund och folkhögskolor.att
Rådets ledamöter stiftarna, Folkbildningsför-utses gemensamt av
bundet, Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation och Lands-
tingsförbundet. Staten revisor.utser

Genom tillägg till sekretesslagen 1980: 100, ändrad 1990:1470 och
1991:1126 gäller principen allmänna handlingars offentlighet.om

För budgetåret 199293 anslaget 1,8 miljarder kronor.var ca

Bidrag till idrotten

Bidraget fördelas ideell organisation. Riksidrottsförbundetav en
fördelar bidrag stöd lag. Anslaget går till 6 olikautan anslags-av

den ovillkoratstörsta är bidragposter till Riksidrotts-ettvarav
förbundet, fördelar det mellan sina specialförbund. I styrelsen harsom
ingått två för Påregeringen. förslag Riksidrotts-representanter av
förbundet har dessa lämnat styrelsen den juli1 1993.

Den formella grunden för Riksidrottsförbundets ställning som
fördelande instans riksdagensutgörs beslut med anledningav av
utredningen SOU 1969:29 Idrott alla och proposition 1970:79
angående stöd till idrotten SU 1970:22.

Budgetåret 199293 anslaget 511 miljoner kronor.var

Statlig styrelserepresentation förgaranti oväldsom
Idrottsstödet på 500 miljoneröver vid sidanär stödet tillav
studieförbunden det organisationsbidraget.största När den
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nuvarande ordningen för fördelning statsbidragen infördes,av
ingåendediskuterades frågorhur skulle lösa kontroll ochman om

insyn. någraJag här fråganberörtar upp resonemang som om
myndighetsutövning.

Inför beslutet fördelningsorgan för bidragen till idrottenettom
diskuterades olika myndighetslösningar enligt vilka bidraget skulle
fördelas antingen befintlig myndighet eller speciellt förav en av en
ändamålet inrättad myndighet. Efter omfattande diskussionerny

förstannade anförtro uppdraget Riksidrottsförbundet.attman
Följande 1970:79, utgjordeprop. underlag förresonemang som
beslutet, intresse:är av

Eftersom statsanslagen i allt väsentligt stöd frivilligavser
verksamhet idrottsrörelsen själv administrerar, detär ettsom
statsintresse organisation stark och effektiv.dess Vidäratt

fråganbehandling myndighetsfunktionen bör därförav om
nå såeftersträvas möjligtlösning anknyter tillnäraatt en som som

idrottsrörelsen. Om redan befintligt ämbetsverk anförtrosett
uppgiften administrera till idrotten ellerstatsstödetatt ett nytt

uppgift, leder tillämbetsverk skapas för denna detta att
idrottsrörelsens position blir tillbakaträngd.egen

bidragsfördelningen betrakta formAtt att somvar en av
rådde alltsådet ingen tvekanmyndighetsutövning Iom.

tidigareRiksidrottsförbundets styrelse redansatt representanten
regeringen. ökande Riksidrotts-utsedd Genom detav ansvar som

ansågsförbundet fick det nödvändigt stärka den statligaatt
representationen i styrelsen.

myndighetskaraktär påMed hänsyn till verksamheten olikaatt av
ansågsskulle komma vidgas, det under riksdagsbehandlingensätt att

ändamålsenligt utöka regeringen utseddaantalet ombudattvara av
från två.till De statliga hade för sig vetorätt.ett representanterna var

ansågsDetta tillräcklig garanti för verksamheten skulleattvara
bedrivas med oväld, verksamheten skulle ha bedrivits inomsom om

såväl statsrådbetonades föredragandeämbetsverk. Dettaett av som
riksdagsbehandlingenutskottet vid 1970:SU 122:

får riksidrottsstyrelsenUtskottet särskilt understryka vidatt
utövande de myndighetsuppgifter anförtros styrelsenav som

måstegivetvis uppfatta sig myndighet och därefter.som en agera
utgår således från i sinUtskottet styrelsen egenskapatt av
inte uppträda speciell företrädare förmyndighet kommer att som

efterriksidrottsförbundet fullgöra sina uppgiftersträvautan att
helt objektivt.

åretsI budgetproposition 199293:100, Bil.8 föredragan-säger
den:
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Idrottsrörelsens frihet och oberoende väsentlig delutgör en av
dess funktion ideell och demokratisk folkrörelse. Motsom en
denna bakgrund bör regeringen inte iutse representanter
riksidrottsstyrelsen. Jag har tidigare meddelat min principiella
uppfattning och välkomnat uttalande riksidrottsmötet gjort isom
denna fråga. föreslårJag regeringens ombud iattnu
riksidrottsstyrelsen avskaffas fr.o.m. den 1 juli 1993.

Eftersom detta inte följs någon hemställan till riksdagen,upp av
diskuterades frågan inte i samband med riksdagen fattade beslutatt

denna anslagspunkt. Därmed har den konstruktion skulleom som
de myndighetsuppgifter anförtrotts Riksidrotts-garantera att som

förbundet inte missbrukades någotavskaffats iutan att annat satts
dess ställe.

uppehållitJag har mig utförligt frågavid denna eftersom den är av
principiellt Fråganintresse. hur formalisering Riksidrotts-om en av
förbundets uppgifter i den del de betrakta myndighetsut-är att som
övning skall ske borde enligt min mening ha diskuterats riks-av
dagen den tidigare gällande ordningen upphävdes.när De uppgifter

fördela bidrag Riksidrottsförbundet har bör delegeras medatt som
stöd lag följd den tidigare ordningen har ändrats.attav som en av

Erfarenheter nuvarande systemav

De påexempel organisatoriska lösningar jag redovisat illustrerarsom
det nuvarande inkonsekvenser svåröverskådligaochsystemets
uppbyggnad. Osäkerheten inom regeringskansliet vilka formellaom
krav bör gälla har vanligtvis resulterat i situationen fått förbliattsom
vid det gamla.

Ett undantag i det avseendet den organisationenär förnya
fördelning Folkbildningsrådet.statsbidrag viaav

De organisationer idag har förett eget attgrupper av som ansvar
fördela bidrag själva det fungerar tillfredsställande.attanser

När det gäller studieförbunden har det nuvarande varit isystemet
bruk endast kort tid, svårtoch det därför någonhaär atten
uppfattning påhur det längre sikt kommer fungera i olikaattom
avseenden. Underhandskontaker Folkbildningsrådetmed och

för olika studieförbund har dock vid handenrepresentanter gett att
har positiv inställning till bedömeroch detsystemetman en som

utvecklingsbart. fråganNär förnyelse och förändring behandlasom
påpekas förnyelsen inom det gamla inte alldeles lätt.att systemet var
Eftersom den organisatoriska förändringen åtföljts omfattandeav
avreglering svårtdet avläsa effekternaär organisations-att av
förändringen separat.
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I Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund är utom
kristna samfund och judiska församlingar också vissa muslimska

representerade. Enligt företrädarna för dessa samfund ochgrupper
sammanslutningar fungerar samarbetet väl det gällernär
fördelningen statsbidragen.av

När det slutligen gäller nykterhetsorganisationerna förefaller de ha
så likartad struktur och verksamhet samverkan haren attpass

fungerat bra, vad bidragsfördelningenäven beträffar.
Från åroch med i sker tilldelningen medel till nykterhetsorga-av

nisationerna via Folkhälsoinstitutet. Inställningen till denna ordning
bland nykterhetsorganisationerna genomgåendeär negativ.
En sammanfattande beskrivning organisationernas inställningav

till frågan delegering bidragsfördelningen tillom av grupper av
organisationer blir de fåtthar själva fördelaatt ansvaret attsom
anslagen nöjda någonmedär och omfattandesystemet att extern
kritik inte gjort sig hörd någon mån påi idrottsområdet.utom
Kritikerna bidraget till Riksidrottsförbundet hävdar dettaatt storaav
bidrag, kombinerat med förmånerandra lotteriinkomster ochsom
skattelättnader, borde för ingående offentlig kontroll.utsättas en mer

förhållningssättEtt enhetligt

Jag skall föreslåenligt mina direktiv metoder skapaatt ett mer
enhetligt förhållningssättoch konsekvent från frågasida istatens om
bidragsgivningen till föreningslivet. fråganJag dele-attanser om
gering myndighetsutövning till organisationerna denär arten,av av

måstedet finnas generell modell tillämpas samtligaatt en som av
berörda departement.

föreslårJag i utsträckning anförtror organisa-störreatt staten
tionerna gruppvis samarbetsorgan fördelaatt stats-genom egna
bidrag sina verksamhetsområden. Denna metod tillämpas idag
inom några områden och.det finns enligt min mening skäl tillämpaatt
den generellt.mer

Om uppdrar samverkansorgan för organisationerstaten att
fördela bidragsmedel, detta formelltär överlämnandeett av
förvaltningsuppgifter innebär myndighetsutövning. Dettasom
förfarande förekommer idagredan med olika formella lösningar. Det

viktigt finna enkel metodär konsekvent kan tillämpasatt en som
dåsamtliga de fall vill anförtro fördelningen bidragsmedelstaten av

organisationerna.
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Gemensamt för utvecklingsarbetetansvar
Organisationerna inom olika områden samverkar idag i varierande
grad. Det finns enligt min mening anledning förstärka detatt
samarbete redan förekommer och stimulera samarbete där detsom ett
saknas. Riksorganisationerna inom de olika verksamhetsfälten bör få

för tillsammans utveckla sina arbetsformer områdenattresurser av
intresse.gemensamt

Det bör ankomma på organisationerna själva bedöma vilkaatt
verksamheter bäst lämpar sig för insatser. Somsom gemensamma
intressanta samverkansområden idag oftanämns utbildning, nät-
verksarbete, kunskapsspridning, teknik informationsområdet,ny
kompetenshöjning det gällernär administrera frivilligarbete ochatt
inte minst de ökande behoven insatser i interna-av gemensamma
tionella sammanhang. För del organisationer viktigär centralen en
uppgift arbetsformerna. Mångaöver organisationeratt behöverse

särskildagöra ansträngningar för attrahera fler Andraatt unga.
behöver utveckla kontakterna med sina frivilligarbetare och
förbättra metoderna för till deras tid ochatt ta vara engagemang.
Åter andra har behov modernisera sinaattav
informationsavdelningar eller tidningar. Internationella kontakter
kan ibland samordnas mellan flera organisationer inom samma grupp.

Redan idag förekommer ökande samarbete. I stället förett att
betrakta varandra enbart konkurrenter har allt fler organisa-som
tioner kommit inse mångade i avseenden verkar föratt att samma
syften, med olika förtecken,än och det därför finns goda skälattom

samverka kring frågoratt intresse. Insiktengemensamtav om en
sådan värdegemenskap finns sedan länge mellan studieförbunden
och kan utvecklas vidare inom Folkbildningsrådets Frivillig-nu ram.
organisationernas insamlingsråd påär exempelett annat en
välfungerande samverkan.

Ett ambitiöst upplagt projekt med sikte metodutveckling detär
Centrum för utveckling socialt arbete planeras föreningav som av en
med Svenska röda korset, Stockholms stadsmission, Rädda Barnen,
Svenska kyrkans församlingsnämnd, Cesam, Frälsningsarmén,
Sköndalsinstitutet, Barnens i samhället, Brottsofferjourernasrätt
riksorganisation, Riksorganisationen för kvinnojourer i Sverige och
Svenska scoutförbundet initiativtagare.som

Enligt min mening finns inom varje organisationer möjlig-grupp av
heter utveckla projektatt och centrala funktioner. Förgemensamma
de organisationer bildar samverkansorgan bör inomgrupper av som
respektive departement medel föravsättas stimulera sådanaatt

satsningar.gemensamma
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Att delegera myndighetsuppgifter

föreslårJag samverkansorgan organisationerna bildar ocksåatt som
får i uppgift fördela det statliga organisationsbidraget inom detatt

verksamhetsområdet, innebärvilket delegation myndig-egna en av
hetsutövning.

Det viktigt utforma entydiga ochär klara regler dettaatt
område också i ljuset offentliga i ökande utsträckningattav organ
överlåter uppgifter till enskilda rättssubjekt.

Jag behandlar här endast relationen mellan och centralastaten
organisationer och den delegering beslutsrätt gäller fördel-av som
ning bidragsmedel.av

Som bakgrund till mitt förslag till ökad delegering rätten attav
fördela bidragsmedel jag först frågorhär principielltar upp av
karaktär författningsmässigaden bakgrunden till dele-rörsom en
gering uppgifter innebär myndighetsutövning. Grunden förav som
sådan delegering finns i regeringsformens kapitel,11 sjättevars
paragraf lyder:

Under regeringen lyder justitiekanslern, de centrala ämbetsverken
och länsstyrelserna. Annan statlig förvaltningsmyndighet lyder
under regeringen, myndigheten enligt regeringsformen ellerom

lag myndighet riksdagen.underärannan
Förvaltning kan anförtros kommun.

Förvaltningsuppgift kan till förening, samfällig-överlämnas bolag,
het, stiftelse eller enskild individ. Innefattar uppgiften
myndighetsutövning, skall det ske med stöd lag.av

Paragrafens tredje stycke centralt för diskussionen delege-är om
ring beslutsrätt till organisationer.av

Det kommentarmaterial finns det gäller denna paragrafnärsom
uppehåller någotsig vid begreppet förvaltningl, gäller framförmen
allt hur begreppet myndighetsutövning skall tolkas.

Begreppet används i förvaltningslagen 1986:223 och har
kommenterats utförligt Tryggve Hellners och MalmqvistBo Enav
definition begreppet fanns årsi 1971 förvaltningslag 1971:290av

sådandär det talas offentlig verksamhet innebär utövningom som
befogenhet förmån,för enskild bestämma skyldighet,rättighet,attav

disciplinpåföljd förhållande.eller jämförbart I sina kommen-annat
till denna paragraf Hellners3konstaterar Tryggve dettarer att

l PetrénRagnemalm,SverigesGrundlagar,1980, 277s.2 HellnersMalmqvist, Nya förvaltningslagen,1991
3 Hellners,Förvaltningslagen,1983
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handlar ärenden där saken ensidigt beslutavgörsom genom av
myndigheten.

fåttMotsvarande gäller för den i uppgift fatta beslutattsom som
innebär myndighetsutövning. frågaDäremot det inte myndig-är om
hetsutövning myndighet eller motsvarande fattar beslutnär en

träffa avtal eller överenskommelse med enskild. I denattgenom nya
förvaltningslagen används begreppet myndighetsutövning utan att
definieras. sak detI har dock innebörd i den gamlasamma som
förvaltningslagen prop 198586:80 55.s.

Om förvaltningsuppgift innebär myndighetsutövningen som
delegeras, det viktigt det sådantsker myndig-är sätt,att ett att
hetsutövningen sker under rättssäkra former. Det innebär enligt l
kap. 9 § regeringsformen fullgörden uppgifter inom denatt som
offentliga förvaltningen skall beakta allas likhet inför lagen och
iaktta ocksåsaklighet och opartiskhet. skyldighet gäller förDenna

privat subjekt enligt ll kap. 6 § tredje stycket regerings-ett som
formen anförtrotts förvaltningsuppgift. 4

På områdetdet offentligrättsliga finns förrad garantier atten
fåärenden skall korrekt och kontrollerbar behandling.en

viktig fråganEn rättssäkerhetsaspekt insyn i verksamheten.är om
Inom offentlig förvaltning gäller offentlighetsprincipen. Med detta
begrepp vanligen bestämmelserna tryckfrihets-i 2 kap. l §avses
förordningen allmänna handlingars offentlighet.om

Offentlighetsprincipen och organisationerna

Tryckfrihetsförordningens regel allmänna handlingarsom
offentlighet gårgäller normalt inte hos enskilda dockDet attorgan.

tillämpligdenna regel enskilda rättssubjekt tillägg igöra ettgenom
bilagan till sekretesslagen. Bestämmelsen detta finns i kap.1 8 §om
andra stycket sekretesslagen 1980: 00.l

sådantGenom tillägg gäller tryckfrihetsförordningens reglerett om
del allmänna handlingarrätt hos myndighet i tillämpligataatt av

ocksådelar för Så påhandlingar hos enskild organisation. falletär en
områden, Folkbildningsrådet frågarad för i ärenden hört.ex. om som

till fördelningen statsbidrag till studieförbund och folkhögskolor.av
Andra Radiotjänst frågaexempel i Kiruna i ärendenABär om om
TV-avgiften frågaoch Svenska Föreningen i statligtNorden stödom
i låtaform stipendier. Genom organisation omfattasattav en av
principen handlingarsallmänna offentlighet blir 2 kapitlets reglerom
i tryckfrihetsförordningen tillämpliga. Därav följer skyldigheten

4 PetrénRagnemalm,Sverigesgrundlagar,1980, 38s.
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för enskildäven organisation tillhandahålla allmänna hand-atten
lingar.

För detta skall fungera i praktiken det viktigt handlingaräratt att
registreras, förvaras och det möjligtsätt görett attsparas som
hålla dem tillgängliga.

Arkivlagen gäller för offentliga handlingar. När verksamheten som
innebär myndighetsutövning delegeras till privaträttsligt subjektett
och principerna för offentlig handling tillämpas tillägg i bilagagenom
till sekretesslagen, blir arkivlagen tillämplig de handlingar ärsom
offentliga.

Ett specialfall den situation uppstårär uppgifternärsom som
skötts myndighet övergår till icke-offentlig huvudman. Dåav en
gäller inte arkivlagens bestämmelser hur handlingarna hållasskallom
ordnade och arkiveras för material det särskiltänannat som genom
beslut allmänna handlingar. Detta harär medfört problem vidt.ex.
privatisering eller bolagisering verksamheter tidigare varitav som
offentliga.

frågorDessa behandlas i departementspromemoria frånen
Kulturdepartementet Ds 1993:43 Förvaring allmänna handlingarav
hos andra myndigheter. förändringarDe föreslårän jagorgan som
torde inte komma någramedföra problem den omfattningenatt attav

gårde inte lösa överenskommelse mellan Riksarkivet ochatt genom
berörd myndighet.

Kontroll och revision

Enskilda rättssubjekt granskas inte JO och JK. Den har tjänstav som
eller uppdrag innebär myndighetsutövning står dock under JO:ssom
tillsyn för den myndighetsutövande verksamheten 2 § lagen
1986:765 med instruktion för riksdagens ombudsmän.

Detta innebär viktig kontrollfunktion för det allmänna ochen en
möjlighet för den enskilde klagomål till JO fästaatt genom
uppmärksamheten på missförhållandeneventuella i myndighetsut-
övningen Påhos enskilt rättssubjekt. har JK tillsynsätt översamma
den har uppdrag eller tjänst varmed följer myndighetsutövning,som
enligt lagen 1975:1339 Justitiekanslerns tillsyn.om

frågaviktigEn hur revision skall skeärartav annan av
privaträttsliga subjekt anförtrotts myndighetsutövning. Dessasom
omfattas inte det statliga ekonomiadministrativa regelverket ochav

alltsårevideras inte Riksrevisionsverket. Det därför nödvändigtärav
med andra lösningar. Här finns fråningen enhetlig praxis regerings-
kanliets sida. Jag det vid den delegeringatt typanser av av
myndighetsutövning frågadet här bör självklartär attsom om vara
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dåregeringen revisor. Det finns inget hinder förutser att ettge
sådant till RRV.uppdrag

Metod för delegering uppgiften fördela bidragattav

redovisat förvalt-Ett uppdrag fördela statliga medel jagäratt som en
ningsuppgift innebär myndighetsutövning. Denna befogenhetsom

regeringsformen till icke-statligtskall enligt den överlämnas ettom
Bidragsfördelning mellan organisa-delegeras med stöd lag.organ av

tioner det i förvaltningslagen beskrivssigrör närmast om som som
förmån. Därmed handlar detbefogenhet bestämmaatt omom

positiv myndighetsutövning.delegering vad kan kalla Detenav man
enskildaalltså fråga restriktioner eller ingrepp iinteär personersom

förhållanden.
förhållandevis hitta strukturdet, jag, lättDärmed är att enanser

korrekt handläggning och rättssäkerhet ochkravmotsom svarar
ställning.organisationernas friasamtidigt motsvarar

privaträttsliga harFrågan myndighetsutövning av organom
Marcusson.5utförligt i doktorsavhandling Lenabehandlats aven

också tillOlof har iLena Marcusson och Petersson rapporten
frågor. redovisar där kriterierMaktutredningen behandlat dessa De

myndighetsområdetöutanförför offentlig förvaltning
genomgång för myndighetsstatusvad utmärkandeI ären av som

myndighetsbegreppet företeelse.konstaterar de är sammansattatt en
inte hellerdet inte alldeles lätt,Deras slutsats är äratt men

myndighet ochnödvändigt dra skarp mellan vadgräns äratt somen
offentlig, privat ochvad inte det. Centrala begreppär somsom

stället,enligt författarna inte nödvändig stadga. Imyndighet har
fall bestämma imöjligt för varje enskiltde, bör det attmenar vara

för offentlig utmärkande krite-vilken utsträckning de verksamhet
rättssäkerhet, effektivitetrierna föreligger. tillgodose kravFör att

för offentlighet, revision,styrbarhet gäller regler framför alltoch
påtjänstetillsättning. Beroendeöverklagandemöjligheter och för

mån regler skallbeslut fattas i vilken dessaverksamhetens kanart om
gälla.

ochoch förutsägbarhetDet viktiga enligt Marcusson Peterssonär
tvåi enderatydlighet, inte alla verksamheter kanatt sorteras av

kategorier.entydiga
det gällerfruktbartJag detta angreppssätt näräratt ettanser

bidragsmedel.diskussionen delegering uppgiften fördelaattavom

5 myndighetsomrâdet,utanför 1989Marcusson,Offentlig förvaltning
6 gråMaktutredningen, 29,Orienteringspunkteri denMarcussonPetersson, Rapport

December1989zonen.
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Det viktigtär denna delegering sker sådantatt densättett att
omgärdas med rimliga för insyn och kontroll.system Det ocksåär
viktigt för delegering såatt enhetligtsystemet är och enkelt detatt
lätt kan i bruk i de fall fördelningtas bidragsmedel skall skötasen av

organisationer.av en grupp av
Rättssäkerhetsaspekterna i dessa fall främst frågorrör offent-om

liga handlingars tillgänglighet.
Jag redovisar i samband med diskussionerna den ideellaom

sektorn i kapitel 7 de komplicerade fall delegering kan blimer av som
aktuella ärendennär med inslag myndighetsutövningav som mer
direkt berör enskilda delegeras till myndighet.änpersoner annan

Måste till delegationen skerman ange vem
Regeringsformens formulering delegering myndighetsut-om av
övning nuvarande 1l § 6 tredje stycket hade tidigaremom. en

ordalydelse, nämligen överlämnandet skulle ske genomannan att
lag. Genom ändring 1976 prop 197576209, KU 197576:56en
blev utformningen den nuvarande, med stöd lag. gårDet attav
tolka ändringen det möjligt med överlämnandeattsom ettvore

förordning eller beslut i det enskilda fallet med stödgenom av
bemyndigande i lag. Det såskulle i fall innebära möjlighet tillen
delegering i lagen talar till delegationenutan att kanman om vem
ske. Detta inte avsikten med ändringen, praktiskvar som var en
åtgärd för det möjligtgöra besluta delegeringatt uppgifteratt om av

i de fall dåäven det inte går förutsäga vilka enskilda subjekt detatt
kan komma gälla7att .

I konstitutionsutskottets betänkande i samband med ändringenatt
genomfördes betonas det viktigt man iär varjeatt särskilt fallatt ser
till vederbörande kompetentatt förär uppgiften.organ

Sättet uppgiftsmottagaren har varieratatt i olikade delega-ange
tioner gjorts. I PetrénRagnemalm återges följande exempel,som
alltifrån utpekandet namngivet subjekt Sverigesettav export-ex.-
råd SFS 1975:490, Bokbranschens finansieringsinstitut aktiebolag
SFS 1977:485, Föreningen svenska tecknare fl. SFS 1976:1046m.

till mindre precisa beskrivningar den eller de arbetstagar-som-
organisationer företrädda hosär myndigheten SFS 1976:230,som
svenskt kreditaktiebolag, vari del SFS l978:403.3ägerstaten

Jag det vid delegering besluta fördelningatt rättenanser attav om
bidragsmedel klart skall till denna delegeras.rättav anges vem

7 HansRagnemalm,Endiskretgrundlagsändring,Förvaltningsrättsligtidskrift 1976,häfte
ÖverlämnandeochRegeringsformen11:6. förvaltningsuppgifttill enskildasubjekt,av

FörvaltningsrättsligTidskrift 1976,häfte3
8 PetrénRagnemalm,Sverigesgrundlagar,5.280
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Vad det delegerasär som

När det gäller vilka uppgifter delegeras syndas detatt ange som
ibland kravet precision. Vad uppgiften omfattar oftamot anges

enligt de föreskrifter beslutasmed tillägget närmare som av rege-
myndighet eller liknanderingen eller regeringen bestämmersom

formulering.
påpekartill Sveriges grundlagar Petrén ochI sin kommentar

för riksdagens inflytande skall bevarasRagnemalm det kunnaattatt
såkrävs beskrivningen de uppgifter delegeras inte äratt somav

enskilt subjektuppgifter kan överföras tillobestämd att nya senare
prövning riksdagen.utan avny

Är delegering alltid nödvändig

på organisatoriska lösningar innebärfinns idag exempelDet ettsom
påkringgående i regeringsformen hur delegeringkraven en avav

överlåtagällermyndighetsutövning skall utformas detnär att upp-
gifter organisationer.till

enskildavanligtvis sig beslut gällerEftersom det inte rör somom
denolika organisationer det hävdats,individer har attutan

kontroll verksam-och medlemmarnasdemokratiska avprocessen
myndighetsmissbruk.garantiheterna kan tillräckligutgöra moten

fördela bidragsmedel tillöverlåta beslutsrätten det gällerAtt när att
förvaltning harsjälva innebär inte den formorganisationerna somav

föreskrifter för enskildmed betungande offentligrättsliga göra.att
överlåtaalltså hävdas det möjligtDet skulle kunna attatt vore
bidrags-organisationerna lagstöd, särskiltbeslutsrätten till utan om

organisa-får mellan berördafördelningen ske efter överenskommelse
någraalltså i författning fastställdationer och inte skall prövas mot

regler.
fördelningtalar det faktum det sigMot detta synsätt röratt avom

offentliga medel.
genomgången regerings-diskussionerna kringMin slutsats av av

delegering förvaltningsuppgifterformens krav lagstöd vid somav
skall tillämpas iinnebär myndighetsutövning detta förfarandeär att

då får bidragsmedel. Detde fall organisationer i uppdrag fördelaatt
både vilkalag, och det bör tydligtbör ske med stöd angesav

organisationdelegationen omfattar och vilkenuppgifter som
anförtros nämnande eller preciseratuppdraget, antingen med namns
på sådant uppstådet inte kan oklarhetersättett att om vem som
avses.
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Argument för och delegering bidragsfördelningenemot av
Jag har i mina kontakter med organisationerna diskuterat lösningen

innebär organisationer fåridagatt bidragsom direkt frånsom
regering eller myndighet skall anförtros uppgiften gruppvis självaatt
fördela medel inom sitt verksamhetsområde.

Responsen på denna tanke har varierat från avvaktandeen
hållning till intresserad. Handikapporganisationerna haren mer
förklarat de hellre denatt nuvarande ordningen också i fort-ser
sättningen. De finner det orimligt själva behöva prioritera mellanatt
organisationernas alltför olika och mycket angelägna behov.

Organisationerna handikapp mycket varieranderepresenterar av
svårighetsgrad.och De företräderart medlemsgrupper mycketav

olika storlek och med starkt skiftande behov. Jag finner det
motiverat särskild hänsyn till förhållandendessaatt ta det gällernär

fördelasättet statsbidrag till handikapporganisationema.att
Argumenten delegering bidragsfördelningenmot i korthetären av

föjande.
Samordningsansträngningar bör inriktas på för organisationerna

frågor. Knappa tid och ideelltgemensamma resurser, engagemang
skall inte slösas på interna uppgörelser bidragsmedel.om

Det lättare förär organisationerna samverka, de slipperatt om
bittra strider bidragsmedel. Att sig uppgiften fördelataom att
bidrag kan splittra detänmer enar.

Organisationerna arbetar med alltför olika förutsättningar och har
begränsade administrativa för förvaltningsuppgifter detresurser av
slag bidragsfördelning skulle innebära.som

Det finns risker för stagnation inom svårigheterochsystemet att ta
medlemmar i kretsen organisationer.upp nya av

Om organisationerna sinsemellan kommit fram till fördelnings-en
nyckel alla kan blir det svårtsedan genomföraacceptera,som att
förändringar, detäven skulle befogat.om vara

När organisationer får belopp fördela uppståretten grupp att en
korporativ situation med oklara partsförhållanden det slagav som

i övrigt idag efter kommasträvar ifrån.bortman att
Varje påsatsning förnyelsearbete löper risk omvandlas tillatt ett

påslag på organisationsbidraget. Systemet kan otids-permanenta en
enlig organisationsstruktur och stödja överlevnaden fögaav annars
livskraftiga organisationer.

Om statsmakterna överlämnar bidrag ställning tillett utan att ta
fördelningen mellan de olika organisationerna, innebär det bara att

står för det beslutetstaten angenäma tilldela medel, medan deatt
obehagliga avvägningsbesluten lastas på organisationerna.över
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överlåtaGenom bidragsfördelningen till organisationerna för-att
viktig försvagarlorar statsmakterna kunskapskälla. Det statensen

möjligheter skaffa organisationerna ochsig kännedom derasatt om
politikområden.roll inom olika

umgås. bidragshante-Bidragsgivning Att bortär sätt taett att
såvälfrånringen och myndigheter berövadepartement attvore

viktig kontaktyta.dessa organisationernasom en
Samtidigtde vanligaste invändningar jag kan jagDessa mött.är

fått själva fördelade organisationer ansvaret attnotera att som
gäller studie-bidraget förklarar sig nöjda med denna ordning. Det

Samarbetsnämndenförbunden, trossamfund samverkar inomde som
nykterhetsorganisationerna.för till trossamfund ochstatsbidrag

till olikaRiksidrottsförbundet statsbidragen deDessutom fördelar
specialförbunden.

sakkunnigpositiva till detDe är att garanterarsystemet menarsom
organisa-organisationerna. barabedömning de olika Det ärav

varandras verksamhet ochtionerna själva verkligen kan bedömasom
pågår någon gång dupera tjänstemanlivskraft. kanskeDet att enen

går inte inom organisa-detmyndighet eller departement,ett men
område bakom ljuset.föra varandrationer verkar attsammasom

kontaktyta bemötsbidragsgivningen behövsArgumentet att som
finnsumgängesformer. Detmed det finns bättremotargumentet att

eller myndig-överläggningar mellan departementidag tendens atten
kringutsträckning kretsarheter organisationerna i alltföroch stor

organisationernabidragsteknik beräkningsmodeller. Med tilloch en
idiskussionerna i ställetdecentraliserad fördelning kan större

mål, innehåll och resultat.handla verksamheternasutsträckning om
gruppvis kananförtro bidragsfördelningen organisationernaAtt

framföralltinnebära administrativ förenkling. medförDet storaen
förändring för organisationermöjligheter till utveckling och de som

överlämnandelag jagvill arbeta enligt denna modell. Den som
föreslår uppgiften fördelaskall ligga till grund för delegering attav

fårså uppgift fördelabidrag organisationerna ibör utformas attatt
område. innebär de därvidmedel organisationer inom sitt Dettatill att

ingårinte till de organisationer ibundna närär som gruppen
bedömning och utvärderinginförs. Vidsystemet aven

också sådana förnyelse ochbidragsgivningen faktorerkommer som
in.för de organisationernaansvarstagande andra vägasän attegna

målstyrningfrågor ochDessa diskuteras utförligare i kapitel 4 om
utvärdering.

målstyrningen på resultatredovisning kanMed den och kravnya
idepartement och organisationernas arbetemyndigheter lättare se

politikområde.verksamhetsmålenförhållande till de allmänna ett
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Det faller sig då naturligare organisationernaatt samarbets-se som
i stället förpartners minusposter i budgeten. -Att anförtrosom

organisationerna inom arbetsområdeett uppgiften fördela bidra-att
blir naturlig följd detta förhållningssätt.gen en av

En överlämnandelag

För organisationer verkar inom område och fårsom samma som
statsbidrag för sin verksamhet bör det möjligt bildaattvara ett
samverkansorgan får i uppdrag fördela statsbidragetatt mellansom
organisationerna enligt överlämnandelag enligt den modellen som
redan tillämpas för studieförbunden Folkbildningsrådet.genom

De bidrag jag i förstaär hand de statliga organisations-som avser
bidragen till centrala organisationer. Det naturligtvisär möjligt att
tillämpa denna princip påäven andra bidrag, hartyper av som mer
karaktären uppdragsersättningar. sådantEtt har tidigareav system
tillämpats i praktiken på olika områden, vid fördelningent.ex. av
medel för u-landsupplysning och bidrag till kulturverksamhet iav
arbetslivet. dessaI fall har dock inte någon formell delegering av
beslutsrätten skett, ansvarig myndighetutan SIDA Kultur-resp.
rådet har formellt fattat beslutet den fördelning organisa-om som
tionerna kommit överens Organisationernas överenskommelseom.
har i dessa fall haft karaktären rekommendation till myndig-av en
heten, i flertalet fall följt den.som

De enligt min mening skulle kunna komma i frågasom för en
delegerad beslutsrätt flertaletär de organisationsgruppernastörreav

ungdomsorganisationerna, kvinnoorganisationerna,som ex. in-
vandrarorganisationerna, miljöorganisationerna, konsumentorganisa-
tionerna, pensionärsorganisationerna och fredsorganisationerna.

För de organisationer redan idag fördelar medel inom sittsom
verksamhetsområde bör reglerna såöver de blir enhetliga ochattses
uppfyller regeringsformens och förvaltningslagens krav. Det gäller
både organisation Riksidrottsförbundet, där den formellaen som
grunden för bidragsfördelning otillräcklig,är och Samarbetsnänmden
för statsbidrag till trossamfund, har oklar ställningsom en som
myndighet.

Delegationen bör bara gälla fördelning statsbidrag. En braav
förebild för hur sådan delegering kan utformas den lagär SFSen
1976:1046 överlämnande förvaltningsuppgifter inomom av
Utbildningsdepartementets arbetsområde för delegeringanväntssom

rad uppgifter innebär myndighetsutövning.av en Genomsom
ändring i denna lag har också Folkbildningsrådet fått sitt mandat att
fördela statsbidrag till studieförbund och folkhögskolor. Genom ett
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föroffentlighetsprincipengällersekretesslagentillbilagatillägg till
bidrags-statligadefördelningFolkbildningsrådets beslut avom

folkhögskolor.ochstudieförbundtillmedlen
preciseraförordningimöjlighetregeringen attLagen ger

i 13så sägsuppdraget sätt som
gäller delagenligt dennaförvaltningsuppgiftutövandeFör av

myndighetellerregeringenmeddelasföreskrifter somavsom
regeringenmyndighetellerRegeringenregeringen somutser.

lag.i dennafrån föreskrifternaundantagbeslutakanutser om

får iorganisationerförsamverkansorganFör de somavgrupper
utfärdas, däralltså dels lagbörstatsbidragfördelauppdrag enatt

delsuppgiftensochdelegationen art enanges,mottagaren av
så principensekretesslagentill göras attbilaganändring omav

detalj-kanövrigtgälla. Iskalloffentlighethandlingarsallmänna
förordning.meddelasföreskrifter genom

principiutformasochmycket kortkanöverlämnandelagEn vara
följande sätt:

x-depar-inomförvaltningsuppgifteröverlämnandeLag avom
arbetsområde utfärdad dentementets

följande.föreskrivesbeslutriksdagensEnligt
tillstatsbidragfördelarx-organisationernaförSamverkansorganet

verksamhetsområde.sittinomriksorganisationer

degällerlagenligt dennaförvaltningsuppgiftutövandeFör av
myndighetellerregeringenmeddelasföreskrifter somavsom

regeringenmyndighetellerRegeringenregeringen somutser.
lag.dennaföreskrifterna ifrånundantagkan beslutautser om

ochuppdragsmottagareläggssekretesslagengällerdet upp-När
till sekretess-i bilaganlistantillformuleringarmeddragets art samma

lagändring.lagen genom
Kultur-ochUtbildningsdepartementetNågra departement, t.ex.

kan byggasöverlämnandelagarsådanaredanhardepartementet, som
mån dedenibör,departementAndradelegationer.med nya

detorganisationerna, göratillbidragsfördelningendelegeraönskar
aktuellapå detöverlämnandelagföreslå riksdagenatt engenom

området.

statsbidragfördelningförFörvaltningskostnader av
detinnebärstatsbidragfördelasigorganisationernaOm atttar

Detmed detta. ärföljerkostnaderochadministrativt arbetevisst som
ersättning. Ifår rimligarbeteför dettaorganisationernaviktigt enatt
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vissa fall kan medel för denna överföras från den myndighet idagsom
står för fördelningen.

Det vidareär viktigt det utformningenatt uppdraget framgårav av
fördelningsorganetatt har för områdetett i sin helhet. Detansvar

kan därför ändamålsenligt bidragsbeloppenvara att delas i ettupp
organisationsbidrag och förnyelsepott, också kan gåen tillsom
organisationer utanför medlemskretsen.

Det centrala samarbetsorganet bör också få möjligheter skötaatt
vissa centrala samverkansuppgifter. Det kan gälla gemensamma
funktioner utveckling informationsom och nätverksarbete,av
kunskapsspridning och upprädande i internationellagemensamt
fora. Inte minst inför utbyggt Europasamarbeteett detär angeläget

organisationerna fåratt goda förutsättningar och arbetsmöjligheter
på dessa områden. Vilka uppgifter sådana funktionergemensamma
skall för ankommer naturligtvis berördasvara organisationer att
själva besluta.

Tydlighet viktigare enhetlighetän

Avslutningsvis vill jag det gällernär förenkling bidragsgivningenav
till organisationerna kort beröra frågor enhetlighet och konse-om

Åtgärderkvens i generella termer. syftar till skapasom att ett mer
enhetligt och konsekvent förhållningssätt från sida frågaistatens om
bidragsgivningen till föreningslivet bör enligt min mening ha som
utgångspunkt vad ändamålsenligtär inte bara för bidragsgivarensom

också för demutan beviljas stöd.som
Det viktigtär för organisationer olika sätt samhälls-som mottar

stöd motiven och villkorenatt för detta stöd tydligaär och hante-
ringen förutsägbar.

Det ocksåär viktigt för den enskilde medborgaren, oavsett om
denne medlemär i organisation eller det inte råder någraen att
oklarheter på vilka grunder bidragom vilkaett insyns-ges,
möjligheter det finns och i månvad det möjligtär överklagaatt
beslut har karaktären myndighetsutövning.som av

Vid genomgången regelverken för den nuvarande statligaav
bidragsgivningen till organisationerna har jag funnit det i formelltatt
avseende finns oklarheter skapar osäkerhet hos såväl bidrags-som
givare bidragsmottagare.som

Jag syftar inte då på förhållandet det finns olikheteratt stora
mellan organisationernas syften och arbetsvillkor och därmed också i

reglernautformningen för de enskilda bidragen. Det gårav självfallet
aldrig skapa i alla delaratt likartatett och strömlinjefonnat bidrags-

för så olikasystem verksamheter på medlemskapsom ex. en
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baserad politisk ungdomsorganisation å sidan och krisjour förena en
brottsoffer å andra sidan. Bidragsreglerna olika och skallär vara
olika för olika verksamhet.typer av

Detta innebär dock inte det saknas behov förbättringar iatt av
fråga myndigheters och departements hantering organisa-om av
tionsbidragen. inkonsekvenserDe påtalasofta i det nuvarandesom

för bidragsgivningen till organisationerna bådehandlarsystemet om
graden och reglering. Dessa inkonsekvenser har sinarten av
bakgrund i olika bidrag tillkommit vid olika tidpunkter.att
Förhållningssätt sakområdettill och tidsanda har präglat utform-
ningen regelverket vid tillkomsten varje bidrag. När det gällerav av
enskilda bidrag till organisationer finns det anledning för varje
departement eller myndighet och förenkla reglerna.överatt se

På fackdepartementen pågår arbete med olikaöversyner av
bidragsgrupper. Det gäller de frivilliga försvarsorganisationerna,t.ex.
ungdomsorganisationerna, fredsorganisationerna och handikapp-
organisationerna. En särskild utredare har metoderna föröversett

utvärdera det stöd till folkbildningen Folkbildningsrådetatt som av
fördelas till studieförbunden och folkhögskolorna. Resultatet av
denna har nyligenöversyn i betänkandet SOUpresenterats
1993:64. genomgång pågåendeEn och nyligen avslutadeav
utredningar finns i bilaga

De aktuella har initierats huvudsakligen bak-översynerna mot
grund den budgetprocessen och behovet tydligareattav nya

målenformulera för bidragsgivningen områden.olika Jag kommer
diskutera frågordessa ingående jag behandlaratt närmer

principerna målstyrningför och utvärdering i kapitel 4.
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Målstyrning,4. utvärdering
och revision

på målstyrningDen budgetprocessen med ökad betoningnya
och resultatuppföljning förgäller även statsbidragen till

såorganisationerna. Den bör tillämpas särskild hänsynatt tas
till organisationernas särart.

målOrganisationerna formulerar själva sina och utvärderar
förhållandeden statliga finansieringens roll i till dessa. Stats-

makterna utvärderar statsbidragens betydelse och berätti-
Särskilda anvisningar utformasgande. bör departementenav

frånför redovisningar centrala organisationer mottarsom
statsbidrag. I de samverkansorgan mellan organisationer som
får uppgift fördela bidragsmedeli bör revisor.att staten utse

Bidragen bör definieras i huvudkategorier, organisations-tre
bidrag, uppdragsersättning och projektbidrag. Organisa-
tionsbidrag bör regleras med särskilda dokument,

Treårigamotsvarande myndigheternas regleringsbrev.
planeringsperioder bör eftersträvas. Vid uppdragsersättning

målenformuleras överenskommelse mellan uppdrags-som en
givaren och den utför uppdraget. För projektbidragsom

mål Målenformuleras allmänna regering och riksdag. förav
enskilda projekt utformas dem söker projektbidrag.av som

på kommittéanslagVarje departement bör sitt medelavsätta
för förslagsvisutvärdering, motsvarande 0,1 0,2 procent av-
de bidragsmedel till organisationer departementetsom
disponerar.

Målstyrning, utvärdering och den budgetprocessennya

Våren 1988 godkände riksdagen riktlinjer för den statliganya
budgetprocessen. Det blev inledningen till arbete inomett
departement och myndigheter för hanteringenatt anpassa av
budgetfrågorna till vad kom kallas den budget-attsom nya
processen.

uppnåSyftet ökad effektivitet, minskad regelstyrning ochattvar
målstyrningökad 1987882150,prop. FiU 30, rskr 394.

uppnåsDetta skulle statsmakterna övergripandeattgenom anger
mål och huvudsaklig inriktning verksamheten, förutsätt-bättreav
ningar skapas för fördjupad analys och bättre styrning, skärpskraven
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redovisning och analys vilka uppnåtts.resultat Intressetav som
frånförskjuts ambitioner till uppföljning och utvärdering.
årsI 1988 kompletteringsproposition vissa riktlinjer förangavs

arbetet. Ett centralt inslag i den förändrade budgetprocessen attvar
fördjupad redovisning och prövning skulle årske tredjevarten av

hela den verksamhet myndigheterna administrerade ellersom
ansvarade för. betonades frågaDet det successivaatt var om
förändringar och det inte aktuellt införa viss givenatt attvar en
lösning inleda arbete i viss riktning.utan att ett en
Praktiskt utformades såarbetet statliga myndigheter omväxlandeatt

genomgåskulle förenklad och fördjupad budgetprövning. Den för-
djupade prövningen skulle ske bakgrund direktivmot av som av
fackdepartementet utformats speciellt för verksamheten inför den
fördjupade budgetprövingen. Fördjupad prövning skulle enligt de
ursprungliga planerna år.ske tredje Dessemellan skullevart
myndigheterna lämna förenklade anslagsframställningar.

omfattandeEtt arbete igång på departementen försattes att-
utforma myndighetsspecifika direktiv och inom myndigheterna för att
förbereda fördjupade anslagsframställningar.

påArbetet inriktat modernisera budgetdialogen mellanattvar
departement myndigheter.och

Kritik den budgetprocessenav nya
Mycket visade det sig den modellen fick sina vidsnart törnaratt nya
konfrontationen med verkligheten. Myndigheterna lade ofta ner

påmycket möda leva till olika krav i destor att upp
myndighetsspecifika direktiven, vilket sedan inte alltid följdes iupp
departementen.

Riksdagens ansågrevisorer mekanisk tillämpningatt en av
treårsramar olycklig. De dessutom missnöjda med vad devar var
uppfattade bristfälligt budgetfrågorna.underlag i Missnöjet togsom
sig uttryck i förslag från Riksdagens revisorer 199192:20ett om
den Treårsprövningenbudgetprocessen. ansågs allförnya vara
oflexibel. stället föreslogI revisorerna fördjupadomväxlande ochatt
förenklad prövning kan ske, inte efter något på förhandmen
uppgjort schema.

Om underlaget för ställningstaganden bland följande:sägs annat

För kunna delta i budgetprocessen på aktivtatt sättett mera
behöver riksdagen för bedömningar och initiativ.utrymme egna
Som komplement till det beslutsunderlag regeringensom
tillhandahåller behövs bådeunderlagsmaterial från olika delar av
statsförvaltningen från friståendeoch organisationer eller enskilda.

Revisorernas förslag i påkrav mångfald istörreutmynnar
budgetprocessen. Det behövs olika styrformer i olika sammanhang.

52



Kapitel 4 Målstyming...

årsI 1992 budgetproposition modifierades den budget-nya
processen.

frånbudgetförordning gällerEn den l juli 1993. Strävan är attny
mål-förtydliga förutsättningarna för och resultatstyrningen.

Innehållet årsredovisningarnai central ställning. Kravenges en mer
på resultatredovisning preciseras. Den budgetförordningen skallnya
tillämpas för all statligt finansierad och reglerad verksamhet, även om

påverksamheten i huvudsak finansieras sätt.annat
den budgetprocessen framförallt varit inriktatArbetet med harnya

på offentliga myndigheternaden verksamheten, med betoning och
principer huvudsakliga inriktningregeringskansliet. Dess och är

också på organisationerna. förtillämpbara bidragen till Metoderna
målstyrning måste på föroch utvärdering dock utformas sättannat
icke-statlig verksamhet.

Behov bättre kunskaper departement och myndigheterinomav
1988:39direktiven till denna utredning och i betänkandet SOUI

Mål statsmakterna saknar samladoch resultat betonas att en syn
sin bidragsgivning till föreningslivet och det därför angelägetäratt

sådan tolkat detta inte ambitionutformas. Jag har attatt en som en
mångskiftandelikrikta bidragsgivningen till de verksamheterna utan

i deneliminera inkonsekvenser och oklarhetersträvan attsom en
förhållande organisationerna viktigtformella hanteringen. Det i tillär

förhållande detkanske viktigare i till myndigheternaänännu att--
bidrags-finns tydliga och förutsägbara principer för olika typer av

givning.
framhålls uppnåsMålI och resultat enhetlig kan baraatt en syn om

föreningslivet Vikten forskning ochkunskaperna förbättras.om av
framhålls.statistiska undersökningar naturligtvis viktigDetta är en

del samhällets samlade kunskaper hur medborgarna värderaromav
olika sarnhällsföreteelser och hur föreningslivet utvecklas i längreett

få leda tillperspektiv. Det bör dock enligt min mening inte synsättett
utgår från organisationslivet verksamhet för sig.ärattsom en

förhållningssättDen budgetprocessen uttryck för ettnya ger som
i plane-innebär organisationerna kan samarbetsparteratt ses som
påreformer olikaringen och genomförandet verksamheter ochav
påpolitikområden. betoningen inte kun-Med detta arbetssätt ligger

sådant påorganisationslivet braskapsuppbyggnad utan ettsomom
myndigheter och organisationernasamspel mellan departement,

områdesvis. Kunskapsuppbyggnaden framförallt stärkas inombör
myndigheter och departement.

Vid renodlade organisationsbidraget förekommersidan detav mer
offentliguppdragsersättning. Verksamheter tidigare utfördes isom

regi medföranförtros organisationer eller huvudman. Dettaannan
namngivnabidragsposter tidigare destinerades tillatt som
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organisationer i anslåsstället för verksamhetsområden ingåroch i
myndigheternas ramanslag. Myndigheterna då avvägningargör
mellan bedriva olika verksamheter iatt regi och betalaattegen en
organisation eller huvudman för utföra arbete.attannan samma- -

Bidragsposter tidigare särredovisades i budgetproposition ochsom
regleringsbrev överförs därmed till myndighet. Det finns då små
möjligheter via dessa dokument eller i statsliggarenatt utläsa hur

belopp går till eller förmedlasstora organisationerna.som av
Av den sammanställning organisationsanknutnaöver anslag som

gjorts inom utredningens sekretariat bil. framgår3 betydandeatt
förändringar under de årenägt och den tidigaresenasterum att
mycket detaljerade bidragsgivningen förenklats. Det finns enligtnu
min mening varken anledning eller möjlighet upprätthållaatt en
aktuell totalbild bidrag och ersättningar till och viaav
organisationerna.

Denna synpunkt framfördes också Statskontoret i samband medav
kartläggningen 1991:6, Statligt föreningsbidrag. samrådsyttrandeI ett
1991-02-04 till Statskontoret i frågadenna instämmer
Riksrevisionsverket i Statskontorets bedömning det inte finnsatt
någon anledning utarbeta för hålla statistikenatt system att om
bidragsanslagen till organisationerna aktuell. Efter den genomgång

gjorts utredningens sekretariat drar jag slutsats. Dennasom av samma
kunskaper skulle innebäratyp fullständig kartläggningav som en-

alla anslag har organisation fyller inteav mottagaresom en som -
någon funktion står i rimlig proportion till det arbete det innebärsom

samla hålladem och dem aktuella.att
Den information kan intresse någorlundaoch ärsom vara av som

lätt sammanställa gäller de renodladeatt organisationsbidragensmer
omfattning. Därutöver bör myndigheterna givetvis bilda sig en
uppfattning hur deras utgifter fördelar sig på olika huvudmän närom
det gäller entreprenader och uppdragsersättningar. Enligt min mening
intar dock inte organisationerna någon särställning i detta avseende.

Bidrag eller ersättning. Om olika bidragtyper av

Olika försök har gjorts indela bidraget och ersättningarna tillatt
organisationerna i olika kategorier.

För mig har det varit naturligt i detta utgå frånavseende deatt
fördes i Folkrörelseutredningens betänkande SOUresonemang som

1988:39 Mål och resultat och Statskontoret påbygger i sinsom
statligt föreningsbidrag 1991:6.rapport om

Där indelas bidragen i följande tre grupper:
Allmänna bidrag, generella tillär sin och kannatursom
betecknas organisationsbidrag.som
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någonResultatinriktade bidrag, uppvisa formbörsom av
konkret resultat.

förUppdragsersättningar, utbetalas verksamhetersom som
få utförda.önskarstaten

mina bidragformerna funnit dennaJag har vid attresonemang om
missförstånd.kategorisering leda till Gränsdragningen mellankan

svåruppdragsersättningar kanresultatinriktade bidrag och attvara
bidragförväxlas ibland med generellaAllmänna bidraggöra. som

utgår verksamhettill viss oavsett mottagare.
indelning bidragen i olikadärför i stället valt följandeJag har av

Riksrevisionsverketsdelvis sammanfaller medkategorier, som
definitioner:

organisationsbidrag

utgår till elleranslagorganisationsbidragMed ettett ensomavses
anslagorganisationer. Liksom andraflera namngivna ges

ändamål,riksdagen fastställtorganisationsbidrag för ett menav
påtydliga kravändamålet ochuttryckt i allmännabaraär utantermer

motprestationer.

Uppdragsersättning

Myndigheten haråtar ersättning.Organisationer sig uppdrag mot
kvalitets-och definierarkvar huvudmannaskapet för verksamheten

på ochkvantitetsmått. uppdelning beställar-Enoch
utförarfunktioner eftersträvas.

Projektbidrag

mål regering riksdag.ochprojektbidrag formuleras allmännaFör av
utformas demmålformuleringarna för enskilda projektDe konkreta av

frånredovisningar projektenprojektbidrag. Enkla snabbasökersom
systmatiskabör eftersträvas. kompletteras medDessa översyner

initierade dem förvaltar anslagen.av som
bidragoch generellaRRV:s indelning har fler även som engrupper

Enanvändningen dessa bör begränsas.kategori. Jag att avanser
avgiftsbaseradjag inte kommer beröra här,kategori, ärattannan som

jaktvårdsavgiftpå elleravgiftverksamhet, bygger att t.ex.som en -
området.verkar inommiljöavgift finansierar organisationerna som-

påexemplet denna modelloch omfattande ärDet äldsta mest
uppdelningfaller ijägareförbundet. Projektbidraget RRV:sSvenska

inom det generella bidraget.närmast
kategoriertillräckligt med dessaEnligt min mening detär tre -

projektbidrag föruppdragsersättning ochorganisationsbidrag, -
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principer för bidragsgivningresonemang om statens till organisa-
tionerna.

Olika bidrag kräver olika arbetssätt

I det följande utvecklar jag de huvud-resonemangen treom
kategorierna för bidrag och ersättningar.

För departement och myndigheter blir arbetssättet olika beroende
på vilken bidragsform aktuell.är Det viktigtär desom att
myndigheter olika administrerarsätt bidrag eller ersättningarsom
till organisationer klargör också för sig själva på vilka villkor detta
sker och hur organisationernas integritet bäst värnas.

Organisationsbidrag

En återkommandeofta debatt bidrag till organisationerna gällerom
det överhuvudtaget rimligtärom statliga bidrag tillatt ge

verksamheter innebär den offentliga makten kritiseras.att Dettasom
debattär förekommer också i andra länder.en som

Bidrag till så kallade advocacy groups finns i varierande
omfattning i med jämförbara länder och alltid underär diskussion.oss
I redovisning de kanadensiska statsbidragenen tillav
organisationerna citeras icke namngiven toryledamot i parla-en

Varför skamentet: dem kulor skjuta medattge oss
I den svenska debatten berörs denna företeelse ofta i positiva

ordalag: organisationernas kritiska granskning statsmakterna ochav
de offentliga verksamheterna behövs för vidmakthålla vitalatt en
demokrati. Ett ofta citerat uttalande Voltaire lyder: Jag ogillarav
dina åsikter beredd gåär i döden för dinatt rätt uttryckamen att
dem. Eller uttryckt i bidragsgivartermer: Det teckenär ett gott om

blir biten i handen.man
Detta kan tjäna utgångspunkt försom resonemang om

organisationsbidrag utgår med principiella motiveringarsom om
mångfald, demokratisk fostran och jämlikhetssträvanden. Partistödet

kanskeär det utpräglade organisationsbidraget.mest Bidraget till
ungdomsorganisationerna har idag huvudsaklig motiveringen som
utgår från det värdefulltäratt ungdomar sigatt iengagerar
föreningsaktiviteter. Invandrarorganisationernas bidrag har
tillkommit med liknande motiveringar.

Målformuleringar och utvärdering sådana bidrag närmast ärav som
organisationsbidrag kompliceradärrena och grannlagaen mer

uppgift detän gällernär bidrag med kvantifierbart ochett mätbart
syfte.

För organisationsbidragen måste metoden medattvara
utgångspunkt i allmänna mål t.ex. ökad jämställdhet motivera ett
bidrag till organisationer verkar för måldessa t.ex.som
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kvinnoorganisationerna. Sedan ankommer visadet dessa huratt
mål. bådeha bidragit till detta ställer kravderas verksamhet kan Det

på bedömning statsbidragetsorganisationerna kunna göraatt en av
myndigheterbetydelse för verksamheten och departement och att

till sig relevant information och utvecklaha beredskap att ta enen
bådeorganisationermed dessa dem och detbudgetdialog som passar

redovisningssystemet.statligt
opinionsbildandeorganisationer ofta och har inte sällanDessa är

områden. råderpåhållning till den politik förs olika Detkritisk somen
viktigtförhållandevis parlamentarisk enighet det är ettattstor omen

mångfasetterat ochdemokratin organisationslivetinslag i är attatt
hörd i detkan singöra röstäven resurssvaga grupperannars

offentliga samtalet.
på bidragsbeviljande instansernaskrav deDet ställer stora

integritetsfrågor blir aktuella de skalldemedvetenhet närsomom
organisationerbåde utvärdera verksamheten hosbidrag till ochge

På detkritiska dem.starktkan sätt ärmot sammasom vara
föraorganisationerna hela tidenviktigt förnaturligtvis att en

förhållande till sinasjälvständiga ställning isindiskussion om
bidragsgivare.

det kanhuvudsakligen denbidragDenna är arten atttyp avav
överlåta bidragsprövningen till myndigheter. Detvanskligt attvara

ochhandhas de olika fackdepartementenrimligaste denär attatt av
ocksåbidragsnivåer riksdagen. gäller ochfattas Detbeslut avom -

idå organisationeri de falli synnerhetkanske gesgrupper av-
bidragsbelopp.uppdrag fördelaatt

korthetutförligt i kapitel Imetod skildrasDenna mersenare
därområden, studieförbunden eller idrotten,handlar det t.ex.somom

förhållandevis enighet organisationernaråder politiskdet attstor om
folkligtför folkbildningen, förfyller viktig samhällsfunktion enen

för demokratin, för den offentliga debatten.förankrad idrottsrörelse,
överlåts organisationer,bedrivas dessaverksamheten skallHur

verkarmellan de organisationerliksom fördelningen medel somav
område.respektive

sådana verksamheterutvärderingenDen viktigaste ärav
mål ochgranskning sinasjälvkritiskaorganisationernas avegen

offentliga debatten.givetvis denresultat samt
också ligga mycketi vissa delarOrganisationsbidragen kan nära

påförväntningar vissakrav elleruppdragsersättningar med
påmycket kravför bidraget. Detta ställerprestationer i utbyte stora

mellan myndighet ochkonstruktivt samarbeteochöppetett
organisationer.

samanfallervilkas verksamhetbidrag till organisationerDetta gäller
mål. oftaOrganisationerna harriksdag och regeringmed uppsattaav

myndigheter, ochellerfungerande samarbete med departementett
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det finns förutsättningar för utforma utvärderingsmodelleratt som
båda är Verksamheternaöverensparter kan kvantifieras,om.
effekterna åtminstonekan någoni mån studeras.

Uppdragsersättning

Organisationer med olika Verksamhetsinriktning ofta bäst lämpadeär
utföra verksamheter statsmakternaatt önskar främja. sådanIsom en

situation blir rollerna uppdragsgivare och uppdragstagaresom
tydligare. Regering riksdagoch formulerar de allmänna målen t.ex.
bättre folkhälsa eller kanske, preciserat, förbättring demer en av

hälsotillstånd, efter larmrapporter från inskrivningsmyndig-ungas
heten för värnpliktiga.

Myndigheten i detta fall Folkhälsoinstitutet formulerar en- -
strategi, kan omfatta antirökkampanj bland ungdomar.t.ex.som en
Institutet bestämmer sig för detta bäst sköts organisationeratt av som

Non smoking generation, sig området.t.ex. engageratsom
Organisationerna på sig uppdraget och utformar själva verksam-tar

heten. Uppdraget formuleras kontrakt.gemensamt ettsom
Denna modell ställer mycket påkrav klara mål förstora

verksamheten och tydlig definition från statsmakternas sidaen av
myndigheternas befogenheter. Av myndigheterna krävs kunskap om
verksamhetsområdet så val mellan verksamhetsformer blir välatt
underbyggda. Det viktigt den offentligaär förvaltningen haratt en
klar uppfattning de villkor gäller för organisationernas verk-om som
samhet. För organisationerna detär motsvarande viktigtsätt med

stark integritet så intede frestas sig uppgifter inteatten att ta som
med deras målstämmer och verksamheter eller sinegna som genom

omfattning organisationenstränger kärnverksamhet.ut
Utvärderingen bör ske olika nivåer. Organisationerna själva

utvärderar sin verksamhet mål och myndigheternamot utvär-egna
derar utfört arbete mål.sina I myndigheternas utvärdering liggermot
också i varje fall det gällernär uppdragsersättningar jämföraatt- -
organisationernas verksamhet med andra tänkbara arbetsformer.

Organisationen utvärderar sitt arbete i förhållande måltill de man
och hur det förhåller sig tillsatte organisationens kärnverk-upp

samhet. sådanEn utvärdering kan leda till organisationatt en som
varit framgångrik i det den föresatt ändåsig väljer avstå frånatt
liknande verksamhet, det visar sig den skulle för myckettäraattom
på de eller snedvrida organisationens inriktning.egna resurserna

Myndigheten värderar den verksamhet organisationernasom
genomfört kostnaderna och eventuell alternativmot användning av
medlen. Det i detär sammanhanget viktigt den ansvariga myndig-att
heten utformar såutvärderingen de specifika värdenatt som en
organisationsbaserad verksamhet kan tillföra också in ivägs
bedömningen resultaten.av
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den fördjupade anslagsprövningRegering och riksdag gör genom
någon gång sexårsperiod bedömningunderbör ske en en avsom
åstadkommit. det sammanhanget skall kostnader ochvad institutet I

kvantifieras och värderas.effekter olika insatserav
mångaändamål, olika organisa-för visst därbidragNär ettett ges

ifråga bidragsmottagare, liknar situationentioner kan komma mersom
upphandling.regelrätt en

föreslås till deför det statliga bidragetmodellDetta denär som
i betänkandet SOU 1992:132försvarsorganisationernafrivilliga

föreslås framtidenBidraget iför totalförsvaret.Frivillig verksamhet
föreningsdriven verksamhetutgå ändamål främjas visstill genomsom

förankrings-frivilligpersonal ochutbildningrekrytering och avsom
försvarsupplysning.arbete bland allmänheten genom

någorlundauppgifter detkvantifierbaradet ärHär handlar somom
för sedantill organisationernauppdrag göralätt lägga attutatt som

tillfredsställande.fick förbedömning det pengarna varom manen
föreslårförsvarsorganisationernafrivilligadeUtredningen attom

organisationsbidrags-renodlatordningenden tidigare ettsom var
finnsutgår organisationerbidrag till deIdagupphör.system som

1970:301 frivilligfrivilligkungörelsens.k.uppräknande i den om
föreslås i betänkandet skullemodellI denförsvarsverksamhet. som

påanbudorganisationer lämnamed andrai konkurrensdessa i stället
förutsättsför arbetetersättningenskall utföras. Ide uppdrag ettsom

administrativaingå organisationenspåslag förprocentuellt
kostnader.

skullemånga bidragsmottagaredagensSannolikheten är attstor av
alltså dettänkbartför uppdraget. Detkvalificeradebäst är attvara

förhållande tillnågra skillnader imedförinte störresystemetnya
fårorganisationermöjligtsituation. fulltdagens Det är att samma

arbetsuppgifter i dag. Denför utförabelopp att somsammasamma
finns inbyggd iförändringspotentiali denskillnaden liggerstora som

fick bidrag för deorganisationer tidigaredenna modell. De attsom
få det för dei framtideni förordning skullestod uppräknade atten

meningmåste enligt minutfört uppdrag. Dettaett vara mer
bidragsgivaren, dvs.såväl organisationenförtillfredsställande som

skattskyldiga medborgare.landetsytterst
slutbehandlats i departe-intehar remitteratsDetta förslag men

mentet.
trafiksäkerhetensförNationalföreningenexempelEtt ärannat

för s.k.skulleriksdagsbeslut 1982enligtfrämjande NTF, svarasom
Trafiksäkerhetsverkettrafiksäkerhetsinformation, medanpläderande
fått årligt föranslagsakinformation. har hittillsför s.k.skulle ettsvara

föreslogs199192, bil. 7budgetpropositionenIden verksamheten.
enligt följande:fmansieringsmodellemellertid en ny
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Folkrörelserna viktigaär de bör fåinte direkta statsbidrag tillmen
verksamheten eftersom risken då folkrörelsernaär kanstor att ses

myndigheter och inte känner sig tillräckligt fria i förhållandesom
till Mot denna bakgrundstaten. jag det lämpligtanser att
Vägverket, inom för sina anslag, får betalningsansvaretävenramen
för den pläderande trafiksäkerhetsinformationen. Jag möjlig-ser
heter till effektivitetsvinster och besparingar sådani modell.en

Ett motsvarande exempel uppdragsverksamhet på kommunnivå
denär planerade försöksverksamheten med flyktingmottagning i

föreningsregi lanseras i Stockholm. Denna skildras i bilagansom om
den ideella sektorn.

Jag vill avslutningsvis det gällernär uppdragsersättning som
modell också påpeka det finns risk den administrativaatt bördaatten

upphandlingsprocessen innebär ofta underskattas.som

Projektbidrag

Projektbidrag det möjligtgör snabbt missförhållandenatt reagera
eller speciella samhällsfrågor får uppmärksamhet under kortstorsom
tid. En projektpott för bekämpaavsätts rasismen, upplysa EG,att om
motverka drogmissbruk, ungdomsvåld någoteller Vid sidanannat. av
dessa ofta tidsbegränsade projektmedel finns också vissa projekt-
medel mångaFör organisationer Allmännapermanent natur. ärav mer
arvsfonden viktig finansieringsmöjlighet för projektverksamheten

de själva initierar inom de fondens stadgarsom ramar som anger.
Projektbidragsgivning har ofta kritiserats ryckigt ochettsom

svårbemästrat finansierasätt verksamheter. Kritiken gäller framföratt
allt projektpotter anslåsstörre för speciella insatser undersom
begränsad tid.

Vid specialdestinerade projektmedel såvälsker målstymingen isom
viss mån utvärderingen organisationernas lämplighet skötaav att
uppgifterna redan vid bidragsgivningen. Utvärderingen sådanav
verksamhet relativt lättär genomföra de enskilda projekten.att
Svårigheten hittaär relevant utvärderingsmetodatt med funge-en

återkopplingrande och rimliga krav utvärdering och information
projekten.om

Större projektanslag förses idag vanligtvis med särskilda utvärde-
ringsmedel. Risken emellertidär utvärderingen sådanastor att av
satsningar blir för ambitiös, kommer för och inte blir använd.sent

För projektmedel,temporära där verksamheterna kommer att vara
spridda slumpmässigt landet,över det viktigareär haatt en omsorgs-
full värdering projektansökningarna medan påkraven redovisningav
kan relativt enkla.vara

För systematiska satsningar projektverksamhet någonimer som-
speciell miljö metodisktär genomförd utvärdering störreen av-
intresse.
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För projektanslag eller bidragsformer den Allmännatypav som
arvsfonden bör systematisk granskningrepresenterar en mer av

frånutvärderingar projekten byggas I nyligen genomfördut. en
utredning SOU 1992: 120 Allmänna arvsfonden, frågorberörs dessa
kortfattat.

I betänkandet 106s. det för resurskrävande försägs att vore
fonden följa och sprida kunskap projektresultat ochatt upp om
utvärderingsarbeten. Arvsfonden bör enligt utredningen i stället ägna
sig utveckla metoder för utvärdering och effektmätning. Enligtatt
min mening finns det skäl påambitiös denna punkt änatt vara mer
vad sig.utredaren tänkt Just Arvsfonden med sin mycket rika
projektflora kunnabör ha mycket användning, för delstoren egen
och för dem söker medel, välfungerande information närsom av en
det möjlighetergäller utvärderandets och fallgropar.

Projektens utvärderingar ibör utsträckningstörreegna
kompletteras med utvärderingar, initierade bidrags-externa av
beviljande instans. gäller framförallt projektanslagDetta den typav

Arvsfonden delar utvärderingar kan ligga tillDessa sedanut.som
grund för bättre handläggning bidragsärendena. Varjeen av

pådepartement bör sitt kommittéanslag för utvärderingmedelavsätta
motsvarande förslagsvis 0,1 0,2 de bidragsmedel tillprocent av-
organisationer departementet disponerar.som

målOlika bidrag kräver olika och utvärdering

Organisationsbidraget i sig olika inriktningar. Den ärrymmer ena
bidrag till det i engelsktalande länder kallas advocacysom groups,

tilldvs. organisationer kan ha starkt kritisk inställning sinsom en
bidragsgivare. bidragEn till samarbetspartners,ärannnan som genom

målsin inriktning för finnerallmänna verkar statsmakternasom
två inriktningarna förekomma inomstödvärda. De kan samma

såtillvida målorganisation organisationens sammanfaller medatt
uppnåsuppfattningen målen skiljerregeringens, hur skall sigmen om

åt.
I vissa sammanhang kan organisationsbidraget tillgränsa upp-

dragsersättningen.
Projektstödet kan initierat organisationerna ellervara av av

område.för stimulerastatsmakterna ökad verksamhet inomatt ett
vilken olika fallen.Bidragstypen anslag används i destyr sorts som

Organisationsbidrag utformasbrukar reservationsanslag ellersom
för myndighet förekommerobetecknat anslag. Ramanslag närsom en

bidraget till organisation uppdragsersättning. Projekt-man ser en som
ingårbidragen ofta i departementens eller myndigheternas

dispositionsmedel.
målstyrningVid utformning och utvärdering viktigtdet deär attav

olika verksamheternas och bidragens i beaktande.karaktär Det ärtas
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skillnad på möjligheterna och behoven målstyra organisations-att ett
bidrag till de politiska ungdomsorganisationema åt.ex. sidan ochena

bidrag tillkommit för öka flickorsett deltagande i idrottsverk-attsom
samheter å andra sidan. Graden precision i målen och bidragensav
utformning vilka metoder föravgör utvärdering lämpliga.ärsom

Generellt kan projektbidragsägas med definieratatt ett ett noga
syfte lättare utvärderaär organisationsbidragän med generellaatt ett
mål.

Ju tydligare syfte med bidragen desto lättarestatens detäranges,
utforma utvärderingsmodellerna. Utvärderingatt olika verksam-av

heter bör läggas på olika påberoendesätt vilken kategoriupp av
bidrag behandlar. Utvärderingen organisationsbidragensman av
användning bör ske huvudsakligen organisationerna själva. Denav
statliga utvärderingen bör handla främst avvägningar mellan olikaom
områden, nivåer mån,och, i görlig effekter bidraget.av

Graden målstyrningenprecision iav
En ofta redovisad uppfattning i diskussioner målstyrning ochom
utvärdering målstyrninggodär kräver precisa ochatt utvär-en
deringsbara mål. fårDen uppdrag skall vadett vetasom
uppdragsgivaren förväntar. Detta inte helt invänd-ärresonemang
ningsfritt. Precisionsgraden får inte sådan utföraren blir heltattvara
bunden; måstedet finnas viss frihet arbeta målensi vissanda,att
frihet i målen.tolkningen mindreJu målen,grad precisering iav av
desto grad förstörre verksamheten målenssker i andaattav ansvar

i situationeräven inte förutsatts eller förutsetts målennärsom
formulerades. Dessa gäller i första hand organisations-resonemang
bidrag målforrnuleringarnadär hållnai allmänt termer,anges som ex.

stärka demokratin.att
Den mycket målstyrningendetaljrika resultatstyrning.är snarast en

Det finns enligt min mening anledning tydligare särskilja resultat-att
styrning målstyrning.och

målstyrningEn med målmycket generella kan tillämpas för bidrag
till organisationerna. Vid uppdragsersättning bör det möjligt attvara
utforma resultatmått för utvärdera effekterna ersättningen.att av
Sådana resultatmått ingåkan i den överenskommelse träffassom
mellan uppdragsgivare och uppdragstagare.

Den statliga utvärderingen organisationsbidragen blir snarastav en
fråga bidragsnivåer,rimliga bidragens utformning ochom mottagar-
kretsens omfattning. kräva på fråganAtt måni vad bidragetsvar
bidragit till ökad demokrati i landet inte meningsfullt. gårDetärex.
inte heller jämföra olika politiska ungdomsförbunds arbets-att t.ex.

för upppnåsätt demokratimålet.att
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Var finns bristerna och vad bör göras

påpekatSom jag inledningsvis i kapiteldetta den budget-är nya
inte genomförd fullt Man inom regeringskanslietärut.processen

målstyrningtänka i och utvärdering. Myndig-att termerovan som
heterna har haft arbete med förse departementen medett styvt att

myndighetsspeciñkaunderlag i enlighet med de direktiven. Bidragen
någonintagittill organisationerna har inte central plats i detta arbete.

påOrganisationerna ofta bra uppfatta signaler vadär att om
statsmakterna önskar underlag för fatta beslut bidrag.attsom om
Många sig leva till de krav intehar ansträngt ännuatt upp nya som

på utförliga resultatredovisningar iställts dem och utarbetat anslut-
denna information intening till bidragsansökan. Mottagaren harav

till sig Ofta intealltid varit beredd den. har det heller varitatt ta
inte funnits förbefogat i budgetarbete där det änutrymmeett mer en

bidragsanslagen.schabloniserad behandling av
meningsfull budgetdialog krävs överenskommelseFör en omen

områdeninformationsnivåvad rimlig och vilka det kanär varasom
intressant fördjupa kunskaperna.att

Förbättrad dialog och precisering vad relevantären av som
områdentvå i deninformation generella krav gäller allaär som nya

förbättrai hög grad tillämpliga för hand-budgetprocessen. De är att
bidragen till föreningslivet.läggningen av

regeringskansliets handläggningkritisk granskningEn av av
det ofta systematisk kunskaporganisationsbidragen visar saknasatt

Förhållandena varierar naturligtvisorganisationernas verksamhet.om
organisationsanslagen uppfattas inte sällan mindremycket, sommen

viktiga myndighetsanslagen, och det finns osäkerhet hurän omen
relationen mellan organisationerna och departementet skall utformas.

långhänder särskilt vid byte handläggare under tidDet attav en- -
frånlätt försvinner den ansvariga enheten.uppbyggd kompetens

Systematisk samlad kunskap med enklare basfakta saknas ofta.
I det avseendet kommer den budgetprocessen med kravnya

årliga påverkaredovisningar situationenkunna gynnsamt,att
förutsatt instruktionerna för redovisas utformasvad skallatt som

området ochför relevant och materialet handsättett tasatt om
så åtkomligtblir och lättbearbetas det använda.att att

På såväl departement myndigheter medvetenkansom en mer
frånplanering för rapporteringen organisationerna till respektive

departement förbereda och förbättra utvärderings-sättett attvara
arbetet.

Vilka kunskaper behövs

MålbetänkandetI SOU 1988:39 och resultat betonas att
påstatsmakterna samlad bidragsgivningen tillsaknar en syn

bådeföreningslivet. för och för organisationernaDet är staten
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angeläget konsekventatt präglar bidragsgivningen. Det kanen syn
däremot enligt min mening inte fråga strikt enhetlighet påvara om en

område så mångskiftandeett är och vittomfattande. Jag harsom
tolkat direktiven så det gäller hitta braatt att anpassadesystem som,
till respektive område, kan vägledande för relationen mellanvara
departement och organisationer.

Enligt Måli och resultat kan enhetligresonemangen baraen syn
uppnås kunskaperna föreningslivet förbättras. Dessa frågorom om
hör naturligt ihop målstyrningmed och resultatredovisning och jag
har redan berört dem översiktligt. Jag har dock valt föraatt resone-

hur fakta organisationerna skall samlas in och bearbetasmang om om
huvudsakligen i kapitel också behandlar kunskapersom om
organisationernas ekonomi. Utöver vad jag där anför metoder förom
kunskapsuppbyggnad och utvärdering vill jag påpeka följande.

Bättre kunskaper föreningslivet kan uppnås förbättradeom genom
kontakter mellan departement och organisationer, framför allt mellan
ansvariga handläggare och de olika bidragsmottagarna. Detta förut-

någraintesätter omfattande forskningsinsatser. Förslag målfor-om
muleringar och utvärderingsmetoder bör utgå från kombinationen av
praktiska förutsättningar och principiella överväganden.

Departementens påkrav information från organisationerna måste
utarbetas påmed sikte

a enkla relevanta uppgifter årligen, ackumulerade kansom ge
information utvecklingen tid, ochöverom
b specialbeställningar vid vissa tillfällen för belysa någonatt

fråga.särskild

Förändringar budgetsystemet får genomslag först efter någonav
tid. För organisationernas del har idén treårsbudgetering vunnitom
gehör ungefär samtidigt betoningen börjar påläggas årligadesom
redovisningarna.

Frågan dock inteär den treåriga planeringsperiodenom passar
särskilt bra just för delar organisationsvärlden.stora Det kanav vara
stimulerande för verksamheten det efter treårsperiod skeratt en en
grundligare rapportering och ansvariga myndigheter ochatt depar-

ägnar tid områdetement i Somextra huvudprincipett börtaget.
det eftersträvas samordna organisationernasatt rapportering med
näraliggande myndighetsområden. Detta skulle också poängtera
samspelet mellan organisationer och myndigheter på olika verksam-
hetsområden.

Extern utvärdering. Statistik och utländska examinatorer

Utöver organisationernas utvärdering och statsmakternasegen
återkommande översyner verksamheter med statsbidrag finns detav

behov utvärdering.ett externav
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Denna kan ske olika viktigEn informationskällasätt. deär
grundläggande statistiska undersökningar genomförs i landet. Isom
den undersökningen levnadsförhållanden ULF 1992:2senaste om

frågorhar föreningstillhörighet, och medverkanom engagemang
tagits med. Svaren dessa frågor god bild medborgarnasger en av
prioriteringar de gäller medlemskap, aktivitetsnivånär och enga-
gemang.

När det i övrigt gäller undersökningar föreningslivet någrabörom
nyckeltal och centrala fakta områdevarje kunna ligga till grund
för analys verksamheterna. De kunskaper intresseären av som av
skiljer frånsig naturligtvis område till Vissa allmännaett ett annat.
frågor bör dock kunna belysas. Medlemsrekryteringen i förhållande
till befolkningen helhet har visst informationsvärde, intres-som men

andelen den aktuellaär Pensionärsorganisa-santare av gruppen.
tionerna har sin givna rekryteringsbas, invandrarorganisationerna har
sin.

Specialredovisningar kan intressanta olika slagvara av av
målmedvetnaverksamheter där ansträngningar uppnåförgörs att en

nåbred rekrytering eller speciella fler kvinnor tillatt grupper som
idrottsrörelsen eller fler till nykterhetsrörelsen.unga

Även specialfrågorfallstudier bör kunna förekomma. Det kanav
aktuellt vid fördjupningar studiet hur rekryteringenvara av ex. av

till organisationerna sker. Varför vissa framgångs-organisationerär
rika och andra inte Fallstudier ocksåkan motiverade för attvara
fördjupa kunskapen vissa särskilt viktiga eller intressantaom
företeelser inom organisationslivet.

Intressanta modeller för utvärdering på områdenfinns som
biståndutbildning, och kulturpolitik. formEn medprövatssom

framgång låta utländska utvärderare påär specialstudiergöraatt
något område. Genom sådanaförse utredare med fakta tvingas deatt

för verksamheterna ofta tänka igenom grund-attsom ansvarar mer
frågorläggande utvärderaren någorlundasvensk ochän när är

förtrogen Sådanamed materialet. utvärderingar också bra under-ger
förlag jämförelser med andra länder.

Utvärderingen enligt den budgetprocessen påskall fastatanya om
uppnått det ville med bra kvalitet och till rimligt pris. Dettaman man

svårt det gäller offentligaär den förvaltningen.när Det innebärnog
speciella förhållandeproblem i till föreningar och organisationer som

målsjälva formulerar sina och värderar sina verksamheter.
Olika metoder kräver olika måsteValet metoder därförresurser. av

till slut avvägning vad fårgöras utvärderingen kosta.motsom en
Som generell rekommendation bör gälla i förhållande till varjeatt
verksamhet skall för utvärdering viss procentandelavsättas somen
bör liten, 0,1 0,2 bidraget. statsmakterna bört.ex. procentvara av-
därvid bekosta och bygga sin utvärderingskapacitet.ut egen
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Kostnaderna för de statliga utvärderingarna alltsåskall inte räknas in
i bidraget till organisationerna i myndighets- eller departements-utan
anslagen.

För organisationerna pågäller det ligger inom derassätt attsamma
ansvarsområde de behövs för kunna följa,avsättaatt attresurser som
redovisa och utvärdera sina verksamheter. System för ackumuleraatt
kunskaper längre perioder bör byggasöver Det normala börupp.

treåriga utvärderingsperioder. Denna regel behöver intevara vara
alltför områderigid, dock bör varje åtminstone år.sjätteöver vartses

Bidragens styrande effekt

Det kan uppfattas motsägelse direktiven talar riskennärsom en om
för de fårstatliga bidragen påstyrande effektatt en
organisationernas verksamhet, samtidigt målstyrningstarkaresom en
eftersträvas. Vad jag uppfattar tvådet, olika saker.är,som avses som

fråganDet utformningen på någotstatsbidragetär sättena om av
snedvrider på påverkareller icke organisationernassättett avsett
verksamhet. Det andra frånmedveten viljeyttringär en
statsmakternas sida det gäller formulera sina syften mednär att
bidragsgivningen.

Resonemangen bidragsreglernas inverkanstyrande kan illus-om
med reglerna för bidrag till studieförbunden. Det fanns med detreras

tidigare såreglerna tendens utforma studieverksamhetenatt atten
den skulle maximala bidrag. Med det för bidrags-systemetge nya
givning månstudieförbunden själva i vad och i vilken riktningavgör
de vill påverka studiernas utformning.

åStatsmakterna sin sida kan avvägningar mellan friadetgöra
folkbildningsarbetet och andra verksamheter inom eller Utbild-utom
ningsdepartementets ansvarsområde.

områdeEtt där det funnits styreffekter det lokalaärannat
aktivitetsbidraget till ungdomsorganisationerna. Reglerna detta
område ocksåhar såändrats de olika organisationerna själva iatt

utsträckning kan hur bidraget skall fördelas.större avgöra
fråganMin bedömning bidragens styrande effekt idagär att om

inte något problem. Vad möjligen kan förekommaär ärstort attsom
organisationerna själva regler internt försätter att styraupp

måsteverksamheten i viss rikning, vilket fullt legitimt.en anses
påverkansfaktorindirektEn det faktum regionala och lokalaär att

bidragsgivare ofta den statliga bidragsgivningen garantiser som en
åtminstoneför kvalitet eller legitimitet för verksamhet.en

i första frågaDetta hand för regionala och lokalaär en
Ärbeslutsfattare sällning till. den statliga bidragsgivningenatt ta

intressant beslutsunderlag eller skall andra, lokalt betingadesom
faktorer bidragsgivningen i kommuner och landsting Diskus-styra
sioner pågårmed den inriktningen hållidag olika i landet.
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Min förhoppning det förslag jagär att presenterarsom om en
självständigare ställning organisationerna både frågaför i bidrags-om
fördelningen och det gäller finansieringsformerna skall medföranär

effekternegativa alltför detaljerade statsbidragsbestämmelseratt av
upphön

Budgetstyrning och revision

Bidrag inte in i förtill organisationerna mallarna budgetarbetet,passar
påhuvudsakligen inriktat dialogen riksdag, regeringmellanärsom

myndigheter.och
organisationer motsvarighet till anslagsframställ-Flertalet lämnar en

frånningar till myndigheter. finns dock undantag dennaDet
Folkbildningsrådethuvudregel. bl. lämnar direkt tillDet gäller a. som

direkt tillUtbildningsdepartementet, Riksidrottsförbundet lämnarsom
Finansdepartementet och antal kvinnoorganisationer lämnarett som
sina bidragsansökningar direkt till Civildepartementet.

Riksrevisionsverket utarbetat hanteringenDe rapporter som om av
förhållandei till statliga ekonomi-andra statliga myndigheter detän

administrativa regelverket sammanfattas i slutrapport RRV 20-92-en
från statligal023 Uteslutning andra statliga myndigheter detänav

påpekar iekonomiadministrativa regelverket. RRV denna rapport att
någon åtskillnadintei nuvarande departementsförordning görman

mellan förvaltningsmyndigheter och privaträttsliga organisationer.
Enligt organisationsbidrag ligga direkt underRRV bör renodlade

då för utformningendepartementen. Departementet ansvarar av
Vilket för prövningenanslagsframställningen. underlag behövssom

från fall till fall.bidragen bör enligt RRV bedömasav
organisationsbidragenHanteringen bör denänav vara en annan

myndighetsanslagen. Regeringen utfärda bindan-gäller kan intesom
de direktiv för organisationer inte statliga myndigheter underärsom

tvingaregeringen. Om vill organisation tillämpa vissaattenman
måsteregler, dessa formuleras i lag. I fall har de ingenannat

rättsverkan enskildagentemot organ.
å åRRV vill renodla myndigheter sidan och organisationerena

uppnåandra sidan. För detta bör enligt RRV till oklaraatt attman se
sådantfall förs den den kategorin. falltill eller andra Ett ärena

Samarbetsnämnden för statsbidrag till nykterhetsorganisationer. Ett
enligt Samarbetsnämnden för statsbidrag tillRRVärannat

trossamfund.
Även Folbildningsrådets föreslåroklar, där RRV iärstatus men

stället upphandlingsmodell, där till början del verksam-en en en av
Påöverförs till Skolverket. sikt bör hela liggaheten anslaget under

Skolverket för utbildningstjänsterköp och revideras RRV.av av
allmänna område,Jag delar RRV:s synpunkter detta jagmen

kommer i enskilda fall behandlas till andrade slutsatser RRV.änsom
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Det statliga ekonomiadministrativa utformat förärsystemet att
fungera i budgetarbetet inom myndigheter och departement. Det är
nödvändigt utforma motsvarigheter hänsynatt till skillnadentarsom
mellan organisationer och myndigheter. Den strikta uppdelning tvåi
kategorier RRV eftersträvar jag inte helt nödvändig.som ser som
Organisationerna kan anförtros vissa uppgifter myndighets-av
karaktär, förutsatt detta såsker rättssäkerheten ochatt att tryggas
insyn och revision från statsmakternas sida fungerar. Enligt min
mening finns det goda möjligheter delegera vissa myndighets-att
uppgifter till påorganisationer sådant dessa krav påsätt att
rättssäkerhet och insyn skall tillgodoses.

Jag till skillnad från RRV, den modell valts förattanser, som
Folkbildningsrådet har klara fördelar. Rådet privaträttsligtär ett
subjekt. Uppdraget fördela statsbidrag har delegerats tillatt
Folkbildningsrådet med stöd i lag. Principen allmänna handlingarsom
offentlighet gäller särskilt beslut fattats frågandärom, ochattgenom

insyn löses revisor,statens uppdragatt statenom utser ettgenom
givetvis kan till Riksrevisionsverket. frågorDessa diskuterassom ges

utförligare i kapitel
När det gäller bidragsgivningen och dess principer kommenterar

jag i det följande områden där RRV förslaghar till förändringartre
berör bidragen till organisationerna, nämligensom

omvandling organisationsbidrag till generella bidrag,av-
förtydligande formell status,av-
upphandling tjänster.av-

Omvandling till generella bidrag

RRV förespråkar bidrag sådär möjligt skallär omvandlas tillatt
generella bidrag. En förutsättning för organisationsbidrag,att ett som
utbetalas till vissa i regleringsbrev angivna organisationer, skall
kunna omvandlas till generellt statsbidrag administrerasett som av en
myndighet, gårdet fastställaär relativt klara kriterier för huratt att

påstorleken statsbidragen skall beräknas och vilken eller vilka typer
organisationer skall bidragsberättigade. Om gårdet inteav som vara
fastställa sådana kriterier, kommer prövningen bidragsanslagenatt av
innehålla mått skönsmässig bedömning.att ett stort av

Sådan diskretionärk. prövning bör enligt RRV:s uppfattning intes.
statliga myndighetergöras de politiskt valda iutanav av organen,

första hand regeringen. sådanaI fall ocksåbör regeringskansliet
för utbetalningen bidragen till den eller de aktuellasvara av

organisationerna.
Möjligheterna omvandla bidragsanslag, idag utbetalasatt som av

förvaltningsmyndighet till vissa i regleringsbrev angivnaen
organisationer, till generellt statsbidrag, för allaett öppet som
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uppfyller bidragsvillkoren, enligt RRV inom områden därär störst
statligt bidrag idag till antal organisationer. Som exempelett stortges
anförs Försvarsdepartementets anslag F7 Bidrag till försvars-
organisationer inom den militära delen totalförsvaret, 3 och 4.postav

uppgick budgetåretAnslaget för 199293 till 2,3 miljoner kronor.
stårDet till regeringens disposition och utbetalas efter rekvisition till

14 i regleringsbrevet uppräknade organisationer. Vid sidan deom
bestämmelser redovisas i regleringsbrevet finns kun-ävensom en
görelse 1970:301 frivillig försvarssamverkan. RRV detattom anser

någonmöjligtbör utbetala bidraget efter form generellaattvara av
kriterier, medlemmar.antalex.

enligtDetta strider min meing det sigsynsätt görmot som annars
gällande budgetprocessen,i den där komma bortsträvan är attnya
från automatiskt verkande bidragsregler och i stället införa system

omprövning, utvärdering och resultat.mätbarauppmuntrarsom
på områdeEnligt min mening det detta intressant prövaattvore en

upphandlingsmodell, enligt förslaget i betänkandet SOU 1992:132
Frivillig verksamhet för totalförsvaret. Som jag tidigare redovisat före-
slås utgå ändamålframtiden till vissa rekrytering ochbidraget i

förankringsarbeteutbildning frivilligpersonal och blandav
bidragsgivningenallmänheten försvarsupplysning ochgenom om-

vandlas till upphandling dessa tjänster.en av

Förtydligande formell statusav
CivildepartementesRRV behandlar under denna rubrik anslag Cl

Bidrag till trossamfund.
budgetåret uppgick till miljonerAnslaget, 199293 92 kronor,som

disponeras Kammarkollegiet. Enligt regleringsbrevet skallav
anslagsposterna Verksamhetsbidrag och Utbildningsbidrag 52
miljoner kronor miljoner kronor efter rekvisition2 Kammar-resp. av
kollegiet utbetalas till Samarbetsnämnden för statsbidrag till

får ändamåltrossamfund, använda förmedlen därmed ochavsettsom
med redovisningsskyldighet Kammarkollegiet. revi-RRVgentemot

fårderar inte Samarbetsnämnden. Kammarkollegiet in nämndens
årsbok någonbegär inte in räkenskaperna och integörmen man
redovisningsrevisionell granskning.

Samarbetsnämndens verksamhet förordningenregleras genom
ändring 1989:688 och 1989:786 statsbidrag till1989:271 med om

ocksåtrossamfundandra Svenska kyrkan. Regeringen harän
utfärdat instruktion förförordning 1989:272 med samarbets-en

instruktionennämnden. I finns bestämmelser nämndensom
uppgifter. verksförordningen skallsammansättning och Där attanges

tillämpas skall och fatta beslutoch nämnden utarbetaatt om
årsredovisning.anslagsframställnig och
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I samarbetsnämnden utfärdade tillämpningsföreskrifter finnsav
relativt preciserade regler för hur bidragen skall beräknas enligt en
modell med grundbidrag och bidrag medlem.per

påpekarRRV i sin nämnden fattar åtgärderbeslutrapport att om
med anledning RRV:s revisionsberättelse och revisionsrapport,av

RRV inte reviderar nämnden.trots att
i Samarbetsnämndens ledamöter regeringen, och nämndenutses av
uppfyller i övrigt i huvudsak de kriterier gäller för myndighetsom en
under regeringen. RRV därför nämnden bör inordnas i denattanser
statliga redovisningsorganisationen med RRV granskandesom
organ.

Eftersom nämndens kansli relativt litet kan enligtär RRV även
inordnaövervägas nämnden i Kammarkollegiet, kanatt som ansvara

finansiellt för nämndens kansligöromål, anslagsframställning och
årsredovisning. Inom för sitt förvaltningsanslag bör dockramen
Kammarkollegiet upphandla administrativa tjänster från ex.
Sveriges frikyrkoråd, detta affärsmässigt fördelaktigt.ärom

Jag förordar i stället alternativt formellt förfaringssätt iett som
praktiken inte annorlunda. låtaär nämnvärt Det nämndenär att

liknandeutgöra Folkbildningsrådet enligt den modellett organ som
jag förordar i kapitel Detta innebär nämnden inte haratt
myndighetsstatus och uppdraget fördela statsbidrag skallatt att
delegeras till nämnden med stöd i lag. Beslut hur revision skall skeom
måste fattas i särskild ordning, lämpligen att staten utsergenom en
revisor. dåDet finns inget hinder för RRV detta uppdrag.att ge

Upphandling tjänster ställeti för organisationsbidragav
I avsnittet uppdragsersättningar redovisas påexempel statligaom
organisationsbidrag har överförts till förvaltningsmyndighetssom en
ramanslag. Denna myndighet får då för samhälletsansvaret
åtaganden inom det aktuella området med möjlighet själv föratt svara
uppgifterna eller uppdra huvudman, företag ellerettannan som en
förening, utföra dem. Till skillnad från förhållandet vidatt en
privatisering behåller eller kommun för verksamheten,stat äransvaret
beställare och för kostnaderna.svarar

I sin RRV frågordessa och använderrapport tar upp
Folkbildningsrådets verksamhet på områdeexempelett ettsom som
lämpar sig sådanför upphandling.

Folkbildningsrådet skall fördela det statliga anslaget till
studieförbund och folkhögskolor. Ett villkor för statsbidrag är att
verksamheten inte har kommersiell inriktning. Rådet skall kontinuerl-
igt följa och utvärdera den bidragsberättigade verksamheten iupp
förhållande till det övergripande målet och de villkor föreskrivssom
för bidrag utgå.skallatt
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Rådet anslagsframställning och följa de anvisningarskall lämna
rådet sådanaVidare skall lämnaregeringen meddelar. attangessom

sådan verksamhetsredovisningsakuppgifter verksamheten ochom
utvärdering, i enlighet med deför uppföljning ochbehövssom

meddelar. Staten skall beredasföreskrifter regeringen ävensom
FolkbildningsrådetFolkbildningsrådet.imöjlighet revisoratt utse en

stiftelser RRV enligtfinns inte med bland de aktiebolag och som
får1987:519 granska.lagen SFS

Folkbildningsrådet likheter med myndighethar enligt RRV stora en
Enligt regleringsbrevetmålstyrd och har ramanslag.är ettsom

miljoner kronorrådet inom anslagspostens l 842beslutar själv ram
rådetsbudgetåret förvaltningskostnader.199293 medel tillom

Folkbildningsrådetoklart vadRiksrevisionsverket det ärattmenar
gälla förregelverk skallorganisation och vilketförär typ somav

enligt den valdarådet. Från effektivitetssynpunkt innebär RRV
utbildningsanordnare delvisolikakonkurrensen mellanlösningen att

svårt studieförbund,förtordespel. Det ävensatts somnyavaraur
rådet, komma in marknaden.inte representerade iär att

detlösning, bedömervill därförRRV sommense en annan
organisations-hela det nuvarandeorealistiskt omvandlaatt nu

tillföreslår bidraget överförsi stället delbidraget. RRV att ex.en av
fådå skulle beställar-för vissa kurserSkolverket, etttyper avsom

från ellerutbildning nuvarandeupphandlamed uppgift attansvar
studieförbund.nya

Enligt mindessa punkter.inte uppfattningJag delar RRV:s
Folkbildningsrådet inte baraförlösning valtsmening denär som

delegeringregeringsformens bestämmelserenligtformellt korrekt om
myndighetsutövning kap.RFförvaltningsuppgifter innebärsomav

fördelar.också praktiska och principiellaharll, 6. Den stora

organisationernaeller förFörenkling för statsmakterna

anpassningEnligt min mening illustrerar avresonemangen om
några detill budgetrutinernaorganisationsbidragen de avnya

bidragsgivning till enskildastatligprincipiella problemen med
påredovisat minhar tidigareorganisationer. Jag syn

gång understrykai samhället. Jag villorganisationernas roll än en
får ledabidragsgivningen inteambition förenklavikten attattav en

svårbemästradeför organsationernatill alltför schematiska eller
system.

förekommer radbedömning det idagRRV:sJag delar att en
område, där anslagfelaktigheter inom dettaoch formellaoklarheter

bevekelsegrunder ochtidpunkter, med olikakommit till vid olika
några ursprungligafall har deskilda regelverk. I arrangemang, som

avskaffats. Detinsyn och oväld,skulle mestgarantera senare
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utpräglade fallet den statligaär styrelserepresentationen i Riksidrotts-
förbundet, upphört.som nu

Generellt gäller för de exempel har diskuterats i detta avsnittsom -liksom för alla andra verksamhetsområden där statligt bidrag till
organisationer förekommer det departement eller denatt myndighet-

disponerar bidragsanslag måste haett goda kunskapersom denom
verksamhet bidraget Det handlar här avvägningsom avser. om en
mellan kontakternära med de organisationer ansöker statligsom om
finansiering, och respekt för organisationernas integritet.

När det gäller tydlighet och enhetlighet i bidragsformerna instäm-
jag i Riksrevisionsverkets allmänna bedömningmer detatt vore

möjligt omvandla vissa organisationsbidragatt till uppdragsersätt-
ningar.

De exempel RRV valt för förenklingar eller förtydligandensom av
den formella har jag kommenteratstatusen i anlutning till varje
exempel. Som exempel de intressanta,är jag kommer till andramen
slutsatser RRV.än De allmänna strävandena skapa enklareatt-

och klarhetstörre lovvärda.system Jagär det böratt attanser-
uppnå med andra metoder.

Jag tveksam tillär omvandling olika bidrag till generellaen av
statsbidrag skall utgå till alla sökande uppfyller vissasom som
kriterier. Det finns anledning i vilka situationerövervägaatt noga en
sådan ordning skulle kunna tillämpas. Den generella bidragsmodellen

innebär till bidragrätt grundar påsigatt vissa kriteriersom- -förefaller bäst lämpad det gällernär individer. klassiskaDevara
exemplen barnbidragär och pension. Att utforma och tillämpa
mekaniska regler slag för föreningslivet förefaller mindreav samma
motiverat. Strävan idag komma bort frånär allmänt verkandeatt
bidragsregler och i stället målrelateradeha eller prestationsrelaterade
bidrag.

frågaI upphandlingsmodellen finns anledning in devägaom att
speciella kvaliteter föreningsbaserad verksamhet kansom en
innebära. Det kan svårt på konstlad skapaväg renodladeattvara
marknadslösningar med beställar- och utförarroller och välen
fungerande konkurrenssituation. Ofta kan samarbetsmodellen vara
möjlig organisationer pånär sig uppdrag ersättning fråntar mot
offentliga När myndighet skall genomföra uppgift börorgan. en en
organisationernas möjligheter medverka också in iatt vägas
planeringen.

När det gäller förenklingar bidragsgivningen förordar jag förav
organisationsbidragens del det samverkansförfarande jag skildratsom
i kapitel Det innebär organisationer gruppvis får förtroendetatt att
fördela bidrag inom sitt verksamhetsområde. Det den metodär som
tillämpas för bidragsgivningen till studieförbund och folkhögskolor

Folkbildningsrådet.genom
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nyligen införd utredning har just slutförtsDen modellen ochär en
ändamålsenlig utvärdering verksamheten bör utformas.hurom aven

Folkbildningsrådetssådan förintressant inte baraEn äröversyn
också för andra organisations-framtida verksamhet. Den har relevans

områden värdefullt inlägg i diskussionerna kringoch kan ettvara
organisations- och utvärderingsmodeller.olika tänkbara

pilotverksamhet.Folkbildningsrådsmodellen i flera avseendenär en
från sådan modell, därtill skillnad RRV,Jag att en grupp avenanser,

fördelar.får har klaraorganisationer fördela statsbidraget,
redovisning ochgå vidareutveckla metoderna förDet borde att

tillgripa den alltförpå tillfredställandeuppföljning sätt utan attett
område. fria ochdetta Detbeställarutförarmodellendirigistiska
upphandling.sig illa förfolkbildningsarbetet lämparfrivilliga

Översyn departementeninom

och tänker igenomdepartementviktigt varjeDet överär att ser
regelverket till de organisa-utvärdering bidragför styrning och av

politikområden. frågorFöljandefinns inom departementetstioner som
ställas.kan behöva

anslagsframställningenställsbidragen Tillskall disponeraVem vem

för närvarande iorganisationsbidrag disponerasAnslag avsersom
Detmyndigheter.departement ärlika utsträckningstor avsomav

bidraget slussasavgörande förbidraginte bara ärtypen omsomav
också historiska skälmyndighet,viavia ellerdepartement utanett en

och inte minst slumpen.
framhåller uteslutningi sinRiksrevisionsverket rapport avom

från ekonomiadministrativamyndigheter detstatligaandra än
regeringendisponerasorganisationsbidraget börregelverket att av

i kontakter medmyndigheterAtteller fackdepartementen. engagera
utform-förformaliseradeorganisationerna och tillämpa det systematt

årsredovisning utvecklats förning anslagsframställning och somav
ändamålsenligt.framstår inteenligt RRVstatliga myndigheter som

handhasuppdragsersättning kanhuvudsakligenBidrag är avsom
då verkställighet politiskai sinMyndigheterna kanmyndighet. av

bidra till detmöjligheterockså in organisationslivetsbeslut väga att
genomförandet.praktiska

regleringsbrevetVad skall ersätta

regleringsbrev föranvändakan inteStaten att styra
måste åtföljasdockorganisationerna.bidragsgivningen till Denna av

syfte. För övriganågon precisering bidragetsform avav
från kanfår departementbidrag direktorganisationer som

villkoren försärskilt därmålsättningen i dokument,preciseras ett
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bidraget sådantEtt dokument blir motsvarighet tillanges. en
regleringsbreven för de statliga myndigheterna.

Vilket underlag behövs för bidragsprövningen

De organisationsbidrag departementen för måstesom ansvarar
behandlas på särskilt De kansätt. strategiska, det oftaävenvara om

sigrör relativt små belopp. Det viktigtär skapaom att en
välfungerande budgetdialog byggautan att ärsystemupp som
orimligt betungande för organisationerna.

I budgetförordningen vad fördjupad anslagsframställninganges en
respektive förenklad anslagsframställning bör innehålla. påKrav
sådan information bör det gällernär organisationsbidragen anges som
villkor för statsbidrag i de särskilda dokument, ersättersom
regleringsbrevet, eller det frågannär är uppdragsersättning, iom
entreprenadkontrakt.

Hur sköts kontroll och revision

Inom organisationsvärlden finns god tradition öppenhet ochen av
medlemskontroll verksamheten. Denna kontroll också denärav
viktigaste delen i revisionen organisationernas medelsanvändning.av
För de samverkansorgan får i uppdrag fördela bidrag inomattsom
olika organisationsområden bör revisor.staten utse

Det viktigaste styrmedlet för statsmakterna blir de särskilda
dokument för bidragsgivningen varje departement medsom ansvar
för organisationsbidrag bör utforma.

Vilka planeringsförutsättningar skall gälla

De bidrag till organisationerna ligger under myndigheterna börsom
huvudsakligen följa dessas budgetcykler. För organisationsanslag
under departmenten bör treåriga planeringsperioder eftersträvas. När
det gäller genomgripande utvärderingar områdenolika börmer av
planeringen inriktas på varje bidragsområde minstatt överses en
gång under 6-årsperiod.en

Planeringsperiodens gårlängd inte generellt. Föratt attange ge
förutsättningar för målinriktad utveckling verksamheten bören av
avtalsperioden dock normalt år. treårsperiodän En tordeettvara mer
i flertalet fall tillräckligt lång för goda planerings-attvara ge
förutsättningar för organisationerna och tillräckligt kort för att ge
möjligheter till avstämning och tillfälle korrigera eventuellaatt
missförhållanden.
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försystematiseras deredovisningen börekonomiskaDen
statsbidrag. Statsbidrags-organisationercentrala mottarsom

liksom övrigaskall redovisas,och egenfinansieringberoende
från lotterier.inkomster t.ex.

Årliga uppgifter statsbidrag tillsammanställningar av om
de organisa-departementsvis fororganisationerna bör göras

for.departemententionsbidrag ansvararsom

utveckling detnärorganisationernasStatistikinsamling om
sammansättning ochdemografiskmedlemstal,gäller t.ex.

ingå undersökningar.SCB:sispridning börgeografisk

uppdragsersättningarbidrag ochoffentligaUppgifterna om
från börlandsting och kommunertill organisationerna stat,

så redovisas ide kanutformas och attkunna rapporteras
huvudsaklig kunskaps-börnationalräkenskaperna, varasom

uppgifter.källa för dessa

medlemskapmiljoner18 eller 31

i före-medlemskapredovisas miljoner31FolkrörelseutredningenI
intervjuundersökningorganisationer. I denochningar som genom-

tillfrågade genomsnittirapporterade deMaktutredningenfördes av
Översatt skulle detbefolkningenhela dentillmedlemskap.3,2 vuxna

Skillnaden mellan dessamedlemskap.miljonerbetyda lite drygt 20
Medbor-publikationenförklaringar itvå följandemätningarna ges

1Maktutredningen.utgivenmakt, avgarnas

och ungdominte barnundersökning gällerMaktutredningens
år.under 16

inte inkluderade.partiernaDe politiska är
i föreningmedlemskapmätning gällde inteMaktutredningens utan
organisationerlikartademedlemskap inomDubblai föreningstyp.

medlemskap.bararäknades därmed ettsom
endast tillsärskiltförekommaunderrapportering kan4. Viss om man

betydelse för dehafelkälla förmodasmedlem. störreformen Dennaär
passiva medlemmarna.

Olof makt, 1989m.fl. MedborgarnasPetersson
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Maktutredningen bedömer sin uppgift 3,2 medlemskapom per
någorlunda rimlig skattning organisationsgradenperson som en iav

den befolkningen.vuxna
Maktutredningen har också tittat pånärmre variationerna i befolk-

ningen. Andelen helt står utanför organisationslivetpersoner ärsom
6 Andelen svenskar åtminstoneprocent. med iär någon föreningsom

94är Endast 8 medprocent. i sjuär eller fler organisations-procent
och de flesta 70typer, med i tillär fyra föreningar.procent en- -

Nyligen har Statistiska centralbyrån genomfört under-storen
sökning levnadsförhållanden, Undersökning levnadsför-om av
hållanden ULF 1992. I den ingick frågor föreningsmedlemskap iom
organisationer enligt mönster Maktutredningenssamma som
intervjuundersökning hösten 1987. I ULF 1992 blir medeltalet 2,9
medlemskap Det skulle innebära de olika organisa-per person. att
tionerna och föreningarna i Sverige har cirka 18 miljoner medlemskap
i åldrarna år.16-84 I bilaga finns3 redovisning hur dessaen av
medlemskap fördelar sig geografiskt på ålderoch och kön. Siffrorna

inteär bearbetadeännu SCB och kan därför inte till intäkt förtasav
alltför långtgående slutsatser. Medeltalet medlemskap kanper person
ha sjunkit mellan 1987 och 1992, skillnaderna ocksåkan bero påmen
olika arbetsmetoder. Detta kommer sannolikt klarna analysnäratt en

materialet föreligger år, dåi SCB kommerav senare att presentera en
med detta siffermaterialrapport underlag.som

Det finns alltså i form statistisk förhållandevis goda kunskaperav
medborgarnas i föreningslivet. Med dessaom engagemang som

utgångspunkt kan vissa allmännagöra antaganden verksam-man om
heternas omfattning, ekonomi och utveckling tid. Denöver serie
uppgifter föreningar och organisationer producerasom som nu av
SCB har sina föregångare i undersökningar 1978 och 1984. De
intervjuundersökningar genomförts har fylligare materialettsom nu

detnär gäller föreningslivet. Det angelägetär denna kunskap-att
suppbyggnad får fortsätta. Värdet statistiska data ökar för varjeav ny
undersökning läggs till i serien. Det informationutöversom ger om
dagens situation också indikationer utvecklingen inom området
på längre sikt.

Enligt min mening bör insamling och bearbetning dessaav
uppgifter ske i SCB:s regi och knytas till undersökningarstörre på
det skettsätt i samband med ULF 1992.som

Statsbidragens omfattning

När det gäller statsbidragen till organisationerna svåraredetär att
hitta grundläggande data. Olika försök har gjorts utarbetaatt
metoder för kartläggning statsbidrag och ersättningar tillav
organisationerna. De sammanställningar gjorts har haft olikasom
utgångspunkter och urvalsmetoder och därför svåraär jämföra.att
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statliga1986:554 DetRiksrevisionsverketsutförligaDen ärmest
redovisning ärkartläggning. Dennafolkrörelsernatillstödet en-

sidor bidragsposterpå 200förtecknardetaljerad ochmycket nerca
kronor.0001till belopp

199116kartläggningi StatskontoretsfinnsförteckningEn senare
går hittadetdetaljeradmindre attföreningsstöd. Den ärStatligt men

000 kronor.20så småpå beloppposter som
bidragspostermedtagetfinnsundersökningarnanämndaI de som

biståndsmedelalltframförgällerifrågasättas. Det posterkan stora som
lönebidragsanställda.förkostnaderochorganisationerolikavia

helhetinte i sin näråtminstoneingåinteDessa bör summerarman--
isaknaspartistödetbörDäremotorganisationerna.stödet till som-

måstedet sägaseftersom ettmed,räknaskartläggningarna vara-
organisationsstöd.renodlat

organisa-biståndsmedel tillkallarStatskontoretdetHuvuddelen av
administrerasvisserligenverketsjälvaitionerna avär sompengar

Dessabiståndsprojekt.olikagår tillorganisationer sommen
på 20organisationernafrånegeninsatsvanligenförutsätter en

stödadministrativtvisstsammanhangutgår i dettaSamtidigtprocent.
organisa-blirNettoeffekten attuppskattningsvis 5på procent.

tillbiståndsmedlendelmindreverksamheten. Entillbidrartionerna av
organisatio-enskildaförmedelmiljoner17,3 ärorganisationerna --

uppdrags-bidrag kanu-landsinformation. Detta somsessenareners
ersättning.

videogramproduktiontillstödetexempel ärtveksamtEtt avannat
dövasSverigestillstöddetförsIdagför döva. ettsomupp

produktionen. Detstår förförbundetriksförbund, eftersom vore
skapaförandrablandstrukturstöd attdetrimligare merettatt somse

andra.handikappade ochmellanvillkorlikvärdiga
dekategoriseringförprincipertillförslagredovisar mittJag aven

resultatmätning.ochmålstymingkapitletiolika bidragstyperna om
tillersättningarnaochstödenkartläggningarnatidigareDe av

grundresultatnågot olikakommit tillharorganisationerna av
redovisningsmetoder.olika

folkrörelsernatillstatliga stödetRiksrevisionsverkets DetI en-
miljarder8tilluppgår totalbeloppet1986:554kartläggning

i StatskontoretsredovisaskronormiljonerFöljande beloppkronor.
199l:6:föreningsstödStatligtkartläggning

315,3organisationsbidragrenabidragAllmänna
011,43nykterhetsarbete etc.förbidragResultatinriktade
070,02biståndsprojektUppdragsersättning t.ex.
088,02tilllönebidragsanställningarredovisasDessutom
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Jag bedömer det inte meningsfullt dessaatt belopp.som summera
Resultatet sådana sammanräkningar kan lätt bliav föreställningen

organisationerna föratt räkningom väsentligttaregen emot större
stödbelopp de faktisktän gör.

Behov bättre redovisningav
Granskar de siffror jag redovisat detnärmareman är uppenbart att
huvuddelen dessa medel utgör ersättningar förav samhällsnyttigt
arbete skulle utföras huvudmansom inteav annan om
organisationerna gjorde det. Om dessa belopp skall redovisas bör en
uppskattning vad motsvarande verksamhet skulle kosta iav offentlig
regi redovisas samtidigt. Detta iär överensstämmelse med det synsätt

jag redovisat organisationernasom viktig del deom olikasom en av
politikområdena, inte område för sig.ettsom

Det bör varje departements och myndighetsvara uppgift skapaatt
sig bild hur uppdelningen ochgörsen samspelet utformasav mellan
offentlig och föreningsbaserad verksamhet inom respektive fält.
Sådana översyner kan sedan ligga till grund för diskussioner hurom

verksamhet bäst skall bedrivas i offentligen regi, i föreningsregi, i-
samverkan mellan olika huvudmän eller sätt.annat

I takt med allt fler verksamheteratt drivs huvudman änav annan
och kommun kommerstat sannolikt också föreningarna alltatt ta ett

större på olika områden. Att skapa redovisningssystemansvar påsom
nivåcentral fångar in hur statsbidrag slutligenett används centralt

eller kommunnivå och vilken huvudman slutligt försom ansvarar
det knappastär genomförbart. Däremot bör det gå användaatt
generella redovisningssystem för bild deatt transaktionerge en av

förekommer.som
Till sist blir det fråga hur dessa anslag skall redovisas i deen om

nationalräkenskaper SCB påpresenteras grundval RRV:ssom av av
redovisning totala utgifter. Idagstatens det svårtärav dessaatt ur
redovisningar utläsa vilken omfattning stödet till organisationerna
har. RRV:s siffra för 1991 7,4 miljarder kronor till privataom
organisationer ligger mycket Statskontoretsnära totalsummering för
198990 på 7,5 miljarder kronor för organisationsbidrag, uppdrags-
ersättningar och lönebidrag.

Tittar i nationalräkenskaperna pånärmareman 8.2. Privataposten
organisationer finner dock delvis andra delposterm.m. deänman som
ingår i Statskontorets redovisning.

Över 500 miljoner kronor stöd till anläggning och driftavser- av
privata vägar.
I stödet till folkbildningen ingår även bidragen till-
folkhögskolorna med 800 miljoner kronor.
Stödet till fristående skolor ingår med 255 miljoner kronor.-
Vuxenstudiestödet, uppgår till 68 miljoner kronor, med.som tas-
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utvecklingsinsatserregionalagår tillkronormiljonerCa 500 som- stöd tillocksåräknasutvecklingochforskningtekniskoch som
organisationerna.

deåterfinnsstudieförbundenochtill idrottenstödetUtöver av
på 95beloppbaraorganisationsstödentill etträknaskanbidrag som

tillkronormiljoneroch 59folkrörelsernatillkronormiljoner
partigrupper.

nuvarandepåBygg system
lämparbästredovisningardessadockdetmeningmin ärEnligt som

dekorrigeringomrâde. Medpå dettafaktainsamlingsig för aven
den bästaredovisningRRV:sbristernanuvarande representerar

tillersättningarochbidragbildöversiktligfåmetoden att aven
så debyggs attredovisningssystemenOmorganisationerna. upp

förän-avläsa hurgår detinorganisationsområdena täcks attolika
deltagande iorganisationernasgällerdettidsker närdringar över

samhällsarbetet.
detmigframförallt koncentreratjagharbetänkande somI detta

få jämförelsetalorganisationsstöd. För atthuvudsakligenkan somses
också låtitredanjag nämntjagkartläggningar hartidigaremed som

RRVgjordessammanställningenmedjämförelse avsomgöra en
i bilagafinnsbidragårs dagens1986 ochtabell1986. En över

organisationernatillanslagengjortgenomgång jagDen avsom
anmärkningsvärdanågrafinnsdettillsyftar närmast att omse

detkonstaterakunnatområde. har attJagpå dettaförändringar
ocksåregeringskanslietpåbörjats inomförändringsarbete som

Anslags-föreningslivet.föranslagsstruktureniförändringarmedfört
innebärmyndighetsnivå. Det attliggeranslagflerfärre,ärposterna

från budgetpropo-utgångspunktår medtidigaremedjämförelseen
genomföra.helt lättintestatsliggare äroch attregleringsbrevsitioner,

i utbyte.informationbristfälligfaktainsamlingDenna typ gerav
genomgår ständigtdepartementenolikadeOrganisationsbidragen

mellandepartement,inomanslagmellanoch flyttas ettförändringar
tillfrån departementochmyndighetermellandepartement,

depar-samtliga bidragsammanställninghållamyndighet. Att aven
detarbeteså omfattande attaktuell krävermyndigheterochtement

iinstämmerJaganvändbarhet.resultatensknappast motsvaras av
detfrån 1991 atti Statskontorets rapportbedömningden görssom

dennaförnaturlignågon typfinnsinte mottagare avegentligen
anledningnågonfinns attdärför intedetochinformation att

såpåfaktadessainsamlingcentralinstitutionalisera enaven
nivå.detaljerad

vågar jaggrundmaterialetiosäkerheterför dessareservationMed
organisationerna ärtillbidragsgivningenändå slutsatsendra att

förenklingar,visarSammanställningenförhållandevis konstant. men
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inte några större strukturella förändringar. Med hänsyn till att
jämförelsen sträcker sig åröver sju bildenär förvånansvärt
oförändrad. Några ökningar de större bidragsgrupperna kanav dock
noteras, t.ex:

198586 199293

Partistödet 95 milj kr 140 milj kr

Fredsorganisationerna 8 milj kr 23 milj kr

Frivilliga försvarsorg. 85 milj kr 233 milj kr

Handikapporganisationerna 43 milj kr 129 milj kr

Samtidigt någrahar stöd minskat eller försvunnit, det tidigareex.
stödet till facklig utbildning 130 miljoner kronor. Bidraget tillca
trañksäkerhetsinformation på 40 miljoner kronor har omvandlats till

anslag vid Vägverketett för köp tjänster området. Bidraget tillav
studieförbunden har minskat.

Trots dessa förändringar för den enskilda organisationensom-
naturligtvis ofta mycket påtagligaär och kan upplevas som
dramatiska totalbilden,är jag tidigare framhållit, relativt oför-som-
ändrad åren.genom

Föreningarnas ekonomi

Föreningarnas ekonomi iär mycket varierande grad beroende av
statsbidrag. Statsbidragsberoendet oftaär hos nybildadestort orga-
nisationer, medan det hos äldre, väletablerade.avtar Många organisa-
tioner har lotterier viktig inkomstkälla.som en

Medlemsavgifterna spelar viktig roll i de flesta organisationer påen
den centrala nivån. I bilaga 3 redovisar jag några olika typfall mer
ingående frånexempel idrotten, invandrarorganisationerna,genom
kvinnoorganisationerna, handikapporganisationerna, nykterhets-
organisationerna, ungdomsorganisationerna och konsumentorganisa-
tionerna.

Lotteriinkomster

I den nyligen genomförda lotteriutredningen redovisas utvecklingen
detnär gäller lotterier och föreningslivets lotteriinkomster. I

utredningen föreslås föreningarna iatt ökande omfattning skall
kunna tillgodogöra sig inkomster från spel och lotterier. Dess förslag
redovisas närmare i bilaga Remissbehandlingen denna utred-av
ning har inteännu avslutats. Jag redovisar mina överväganden när
det gäller lotteriinkomster och organisationernas bidrag i kapitel
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Det lokala föreningslivets ekonomi

l mitt utredningsuppdrag ingåtthar organisationernasöveratt se
ekonomi och undersöka möjligheterna öka den ekonomiskaatt
självständigheten. dennaI del utredningsuppdraget har det varitav
befogat också hur den lokala verksamheten fungerar. Finns detatt se
idag regler upplevs hinder för verksamheten Harsom som
förutsättningarna någraförändrats i vikiga avseenden

frågorDessa har tagits i överläggningar med förrepresentanterupp
organisationerna och vid de studiebesök utredningens sekreta-som
riat gjort. slutsatserDe jag dragit lokalkostnader, skatter-är attsom
egler, regler för lönebidragsanställningar och portokostnader är
viktiga påverkarfaktorer den lokala föreningens ekonomi.som

Utredningens sekretariat har för bilda sig uppfattningatt en om
påekonomi och arbetsvillkor nivåerolika tagit kontakt med ett

mindre antal lokalavdelningar, länsföreningar och riksorganisationer
med olika Verksamhetsinriktning. Det gäller Afasiförbundet, Amnesty
International, Folkpartiets kvinnoförbund och Socialdemokratiska
kvinnoförbundet, IOGTNTO, Neurologiskt handikappades riksför-
bund samverkansprojektoch mellan Hembygdsringen ochett
Spelmansförbundet i Gästrikland årligkring folkmusikfest.en

någraHär redovisas iakttagelserallmänna och fakta visar hursom
fråntyngdpunkten i ekonomin varierar organisation till organisation

frånoch nivå nivåtill inom organisation.samma
De kommunala bidragen betyder mycket för lokavdelningarnas

Såvälekonomi. de direkta bidragen till organisationen olikasom
indirekta stödformer lönebidragsanställdat.ex. och O-taxa för
lokaler mångai fall omfattningen lokalavdelningarnasavgör av
verksamhet.

Även lönebidragsanställningarna som inom Afasiför-om ex.
bundet och Neurologiskt handikappades riksförbund förekommer

påcentralt ocheller länsplanet inte lokalt, dessa mycketärmen av
också dåbetydelse för lokalavdelningarnas arbete, läns-stor

föreningarna ocksåadministrativt hjälper Samtidigtdessa. bör det
understrykas, lönebidragen inte rätteligen kan bokföras enbartatt

mångainkomst, stöd. I fall erfarenheten detär ärett attsom en en
arbetskrävande åtauppgift sig för lönebidragsanställda.att ansvaret

En allmängiltig iakttagelse de ekonomiska relationernaär attannan
inom organisationerna i huvudsak innebär i formatt pengar, ex. av

går frånmedlemsavgifter, lokalavdelningarna till riksorganisationen -
sällan i den riktningen. Amnesty International i detärmotsatta

drastiskaavseendet det exemplet. Varje lokal har tillmest attgrupp
år,Svenska sektionen i Stockholm sända in f.n. 7 000 kronor per

sedan vidarebefordras till internationelladet kontoret ipengar som
London. I Uppsaladistriktet finns 15 med 10-12 med-ex. grupper
lemmar från går alltsåi varje. Enbart detta distrikt 100 000 kronorca
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vidare till led i organisationen. såDettanästa mycketär värt attmer
uppmärksamma Amnesty principiella skäl någotinte plansom av

bidrag allmänna medel.mottar av
Jämfört med vad bidrag allmänna medel betyder förav

föreningslivets ekonomi spelar inkomster lotterier, basarer ochav
försäljningsverksamhet mycket underordnad roll förannan en

flertalet föreningar. Inom handikapporganisationema avståndtar man
från föreningslivettanken i ökad omfattning skall finansierasatt

lotteriinkomster. såvälDet gäller lokalplanet regionaltgenom som
och inom riksorganisationerna. Man konstaterar medlemmarnaatt
ofta till följd sitt handikapp inte rimligtvis kan iav engageras

bådelottförsäljning och finner det olämpligt och praktiskt ogörligt att
anhöriga skulle i försäljning för organisationens räkning iengageras
sådan omfattning, inkomsterna skulle kunna bli faktor räknaatt atten
med. En hänvisning till finansiering lotteriinkomster uppfattargenom

hot ökad ekonomisk osäkerhet för föreningslivet.ettman som om
IOGTNTO redovisar ekonomisk situation i flera avseendenen som

frånavviker den kännetecknar flertalet andra organisationer.som
Den församlade budgeten 1993 omfattar enbart för IOGTNTO-
rörelsen i distriktVästernorrlands vuxenorganisationen, Ungdomens
nykterhets-förbund och Juniorförbundet drygt 4 miljoner kronor.
Av intäkterna medlemsavgifter 176 000 kronor, medanutgör
inkomsten uppgårlotterier till 650 000 kronor och bidrag förav
lönebidragsanställningar till 830 000 kronor övriga bidragutöver-

allmänna medel 1,1 miljoner kronor.närmareav
siffrorMotsvarande riksplanet: statsbidrag 4 882 000 kronor,

lönebidrag 600239 kronor, medlemsavgifter 2 364 900 kronor,
lotteriinkomster 19 387 500 kronor.

förekommerDet enskilda organisationer har inkomster tillatt som
sin karaktär skiljer sig från Såvad vanligt. uppgick deärsom ex.
sammanlagda inkomsterna för Neurologiskt handikappades riksför-
bund 1992 till 18 miljoner kronor. Därav utgjorde inkomster av
försäljning brevmärken utomstående försäljare störreav genom en en
andel statsbidraget 4 441 087 kronor 4 168 000 kronor.än mot-

För andra organisationers ekonomi kan bidragen allmännaav
medel spela helt avgörande roll. Av Afasiförbundets totalaen

påinkomster 4613 337 kronor utgjorde 1992 drygt miljoner3
kronor dels statsbidrag 8512 405 kronor dels lönebidrag 165 563
kronor.

Lokala kvinnoorganisationer

Stöden till de politiska kvinnoorganisationerna relativtär sentav
fådatum. tvåFör bild arbetet och ekonomin har lokalaatt en av

organisationer jämförts, lokalavdelning Folkpartiets kvinno-en av
förbund och socialdemokratisk kvinnoklubb.en
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I lokalavdelningens arbete med inbjudna talare viktigtär möten ett
ocksåinslag. avspeglar sig i avdelningensDet ekonomi. De stora

utgifterna lokalhyra vid och kostnader för föreläsare.är möten
årsmöteDeltagande i den Lotterier denär näst största posten. ger

inkomsten 000 kronor,över 5 medan medlemsavgifternastörsta ger
3 000 kronor till avdelningen. Merparten medlemsavgiften 220av

går riksförbundet. Många250 kronor till avdelningar hävdar attav
såsvårt till förbundet,det klara andel och tvekarär att stor atten man

pågårhöja avgiften. diskussion lokalavdelningarnaEn där villnu
behålla andel medlemsavgiften.störreen av

På frågan vilken betydelse det centrala förbundet har för den
lokala verksamheten betonades framförallt tidskriften Hertha. Vidare
ansågs policyskapande verksamheter viktiga, liksom bevakning av

frågor. fråganförbundsgemensamma Svaret den centralaom
förbundsbyrånsarnmanfattades: inorganisationens betydelse Dras

dör förbundet.
socialdemokratiska de mindre och harDen kvinnoklubben är en av

tjugotal medlemmar. arbetar huvudsakligen medbetalande Denett
på småmedverkande och har därförmedlemmar mötenaegna som

kostnader för medverkan. Klubbmötena förläggs ofta tillextern
någon därför gratis. kostnadernamedlems hem och De större ärär

i samband medtrycksaker och kostnader öppnaporto, arrangemang
bostadsområdet. små,Klubbens inkomsterkulturkvällar i ärsom

kaffekassenivå ellerenligt kassören det sig budgetrör caom en
frånhuvudsakligen lottförsälj-4 000 kronor. Inkomsterna kommer

Medlemsavgiften betydelse för klubbensning. har underordnad
ekonomi.

på i 15Av medlemsavgiften 160 kronor 4 kronor klubben,stannar
går utdebitering 25 kronorkronor till distriktet, 48 kronor + extra

68 kronor, till1993 till kvinnoförbundet centralt och dvs.resten,
partiet.

Kulturorganisationer

på område kulturlivet iEn allmän iakttagelse kulturens högär att
gäller i alltbärs föreningar och organisationer. Dettagrad upp av

lilla för sinhögre grad mindre det sig Den ärrör ortenort om.
teaterföreningen, den förenings-kulturförsörjning beroende attav

drivna biografen, idrottsklubbarna, studieförbunden, kyrkorna,
bygdegården Folkets fungerar bra.och Hus

på förOckelbo folkmusikfest. I ställetEtt exempel detta är att
intressetkulturförening och dess ekonomi koncentrerasstudera en

på föreningar och vilkensamspelet mellan olika organisationer och
festivalen kunnatsamhällsstöd bidragit tilltyp attsomav

genomföras.
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Folkmusikfesten i Ockelbo den tredje sitt tvåär slag. De tidigareav
hållitshar i Sandviken och Gävle. årNästa planeras evenemanget

förläggas till Hofors. åretsI folkmusikfest 300 spelmän,var
körsångare och dansare engagerade i Planeringenprogrammet.
bygger på samspel mellan de olika inom körverksamhet,ett grupper
spelmansförbund och dansgillen finns i Gästrikland. Genom attsom

professionella musiker gjort särskildaengagera som arrangemang av
gästrikländsk folkmusik har deltagarna kunnat få förrepertoaren ny
sina framträdanden. För återväxtensörja för har kurser anordnatsatt
för ungdomar.

Basen för verksamheten det befintliga föreningslivetär i
Gästrikland. För Folkmusikfesten har sponsringserbjudanden gått ut
till näringsliv föreningar.och Länsmusiken Musik Gävleborg har
bidragit med administrativa insatser, framförallt tecknaattgenom
sponsoravtal och sköta bokföringen för Genomarrangemanget. att

så småäven sponsringsbelopp 500 kronor haruppmuntrats,som
små och relativtäven resursfattiga organisationer hembygds-som

föreningarna kunnat bidra. Den totala kostnaden uppskattas till 300
000 kronor och 60-tal bidragsgivare och medarrangörer ståttharett
för kostnaderna.

Detta projekt kan exempel frivilligarbeteett typses som en av
ökar. Kombinationen välfungerande administration, starktsom av en

kulturintresse och strategiska professionella insatser för utvecklaatt
kunskaperna hos de deltagande borgar för framgång. Det innebär att
amatörismen och professionaliteten får chans såsamspela deatt atten
bidrar till förstärka de bästa i sidorna dennaatt typ av arrangemang.

Ett detta slag förutsätter fungerade föreningslivettevenemang av
bas. Det gäller andra områdenäven filmvisningar påsom ortersom
biograf, lokalt arbete i teaterföreningen förutan föreställningaratt

med gästspelande ensembler skall fungera Det vittförgrenadeetc.
bidragssystemet på kulturområdet har inte berörts i dennanärmare
utredning. Generellt kan dock förekommandesägas stödformer,att

ofta små belopp,utgörs har strategisk betydelse försom av en
organisationslivet på detta område.

Mitt allmänna intryck det lokala föreningslivets arbetsvillkor ärav
kommunala verksamhetsbidrag viktigaatt och förmånerär i formatt
gratis eller billiga lokaler betydelse.är Det finns exempelav storav

på kommuner i besparingssyfte har höjt lokalhyran försom
föreningarna, påföljdmed dessa bytt till hyresvärd. Dettaatt annan
har givit kommunen problem med outhyrda lokaler. I andra
kommuner har den höjda hyran kompenserats med motsvarande
bidragsbelopp, vilket givit organisationerna frihet väljastörre att
lokaler dem.som passar

Nackdelen med denna lösning företrädare föranges av
föreningslivet ekonomisk otrygghet. Det kan finnas risk,vara en
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sådant några år. Dåbidrag minskas efter haratt ettmenar man, man
varken billiga lokaler eller hyra lokaler för. Fördelarna ärattpengar

förespråkarnaenligt friheten välja lokaler.att

Kommunernas bidrag till föreningslivet

svårt fåredovisat tidigare i kapitelSom jag detta det exaktaär att
uppgifter bidrag tillkommunernas och ersättningar organisa-om
tionerna. kommunförbundet har genomfört enkätunder-Svenska en
sökning olika karaktär förändringen mellani 81 kommuner av om

för fritidsverksamhet 1993den budgeterade kostnaden och
bokslutet 1992. Resultatet visar budgeten för 1993 ligger 2,6att

Uppgifternaunder den redovisas i bokslutet för 1992.procent som
måstekommuntyp enligt Kommunförbundet osäkra,per ses som

lågt.särskilt för där antaletde ärtyper svar
för fritidsföreningar har minskat med 3,6Kostnaderna procent,

alltsåvilket för sektorn helhet.är ärprocent somen mer
någotFör kultursektorn minskningen kostnaderna större änår av

för fritidssektorn i sin helhet, eller 3,0 i medeltal för allaprocent som
Även spridningenhär är stor.svarat.

förändringen totalt ochFör biblioteksverksamheten -2,1är procent
påbiblioteken kultur-för medieinköp. Eftersom-l,4 är stor posten

övrig verksamhet minskat betydligtbudgetarna innebär detta att mer.
för studieförbunden, i medeltal 8,9Nerdragningarna är störst procent.

i förortskommuner och de minsta iDe nerdragningarna skerstörsta
Stödet till kulturföreningarna minskar bara medglesbygdskommuner.

viss1,5 detta osäker siffra. Det liten ochärär postprocent, en enmen
ingårråderoklarhet vad i den.om som

någraredovisar i inte absolutaKommunförbundet denna rapport
tal endast procentuella förändringar.utan

till idrott, barn ochKommunförbundets uppskattning stödetär att
uppgår 800 miljonerungdom till 4,1 miljarder kronor. Därav ärca

kronor stöd till 300 miljoner kronor bidrag till lokaler ochverksamhet,
3 miljarder anläggningssubvention till idrottsanläggningar. Cakronor
75 till idrottsorganisationer.stödet antasprocent av

På sammanställninggrundval kommunernas bokslut SCBgörav en
årligatill publikationer medKommunförbundet sedan användersom

titeln verksamheten i din Där redovisas kostna-Vad kostar kommun
någoninvånare.der i finns dock inte brakronor Därper

bidragen till föreningarna.särredovisning av
siffrordemonstrerar osäkerheten i SCB:s medKommunförbundet

följande finanser 1991 stödet tillexempel. I Kommunernas uppges
På förfrågan frånstudieförbunden 542 miljoner kronor.vara

förFolkbildningsförbundet har kommunerna de 1991 hadesvarat att
Förklaringen tillbudgeterat 655 miljoner till studieförbunden.

tvåskillnaden mellan de uppgifterna kan dessa bidragattvara
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mestadels inte alltid redovisas på kulturbudgeten.men De kan också
ligga på kommunstyrelsen eller någon nämnd änannan
kulturnämnden.

Landstingens stöd till organisationerna

Landstingens påstöd regional nivå förhållandevisär litet oftamen av
strategisk betydelse för organisationernas distriktsnivå. Landstingets
stöd till föreningslivet har under följd år ökat bådeänen av mera

och kommunernasstatens bidrag. Som förklaring Land-anges av
stingsförbundet de ganska enhetliga och översiktliga reglerna
tillsammans med kontinuerlig indexuppräkning.en

Landstingsbidragen till distriktsorganisationer har dock Ökat mera
vad baraän indexreglering skulle medföra.en

Detta beror främst på de regler utgåttatt ifrånanväntssom att
bidragen fått öka i takt med organisationernas växande antal
aktiviteter, ökat antal medlemmar eller organisationeratt sökt ochnya
fått bidrag.

Landstingsbidragen till distriktsorganisationer i hela landet uppgår
för närvarande till omkring 500 miljoner kronor år 1989-91,per
fördelat på följande organisationer:

Organisation Bidrag i miljoner kronor

Idrottsorganisationer 70, 7
Länsbildningsförbund 18,5
Pensionärsorganisationer 12,5
Studieförbund 266,1
Ungdomsorganisationer 113,1
Övriga organisationer 15,6

Denna fördelning det totala anslaget står dock inte i relation tillav
antal medlemmar, hur omfattande verksamheten varit eller hur stor
andel prioriterad verksamhet bedrivitss. totalt. I stället kansom

säga varje organisationeratt nåttman viss bidragsnivågrupp av en
till följd ingångsläge och tradition.av i

Enligt landstingsförbundet bör syftet med bidragsgivning attvara
stimulera organisationer med folkrörelsekaraktär utvecklas ochatt
delta i samhällsutvecklingen, föreningsliv ochatt organisationerge
på distriktsnivå förutsättningar självständigt arbeta ochatt samordna
kontinuerlig verksamhet.

Landstingens stöd till föreningslivet kan mångai fall ha andra
former direktaän bidrag. Av tradition har de flesta landsting inte i

värderat sådant erbjudits i formpengar möteslokaler,som av
tjänstemanna- och professionell hjälp, fortbildning,annan
konferenser Enligt Landstingsförbundet börm andra formerm. även
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in och idirekta ekonomiska bidrag värderasstöd vägasänav
förhållande till dessa.

stödformerna dels i allmäntLandstingsförbundet delar ettupp
föreningsstöd för underlätta för föreningslivet drivagenerellt attatt

fördels verksamhetsstöd stödjaregional verksamhet, attsom gesen
gälla särskilt stöd för utbildaverksamhet. Det kanviss attsorts ex.

ledare.
också föreningslivetavtal uppdrag tillkanLandstingen genom ge

utföras landstinget ellerskulleavseende uppgifter annars avsom
huvudman.annan

särskiltkan angelägetLandstingsförbundet det attatt varaanser
olika folk-främjar gemenskap mellanorganisationerstödja som

ellerfrämlingsfientlighetarbetar för motverkaoch attsomgrupper
nå.svåra Detmänniskorverksamhet blandbedriver är attsom annars

låg-invandrare,handikappade,och ungdomar,gälla vissa barnkan
eller andraavlägsnamänniskor borutbildade, orter gruppersom

missgynnade.socialt och kulturelltkanolika sätt ansessom
stödjas. Tillorganisationer skallvilkasjälvaLandstingen avgör som

Landstingsförbundet föreslagitbeslut harledning for landstingens
kriterier.vissa gemensamma

organisationertill demening bör bidragförbundetsEnligt somges
opinionsbildande,ideologiska,uppbyggda och hardemokratisktär

uppbyggdaMed demokratisktfunktioner.demokratiska och sociala
medlemsorganisationerna harellermedlemmarnavanligen attavses

föreslås fåLandstingenverksamheten. rättinflytandereellt överett
verksamhet.organisationemasrevideraatt

i riktningutarbetar verkarlandstingsförbundetriktlinjerDe nusom
bidragsgivning. Detmindre centralstyrd ärvarierad ochmot en mer

lokala och regionalariktig utveckling. Detenligt meningmin en
Om den statligamiljön.bedöms bäst i denföreningslivet egna

genomgående inträdesbiljett tillskall fungerabidragsgivningen som
orättvisor uppenbar.risken förlokala och regionala bidragssystem är

förhållandevisgår litet.föreningarstöd till lokalaDet statliga ärsom
lokaltungdomsorganisationernaochfrämst till idrottenDet ettär som

påverka lokalautgår. åtgärder detkanverksamhetsbidrag De som
skatteförhållanden avgifter.ochställetföreningslivet handlar i om

för förenings-frågor 6 förutsättningarnai kapitelDessa berörs om
livets ekonomi.
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ökadförFörutsättningar
självfinansiering

försvårasorganisationernasjälvfinansieringEn ökad av
också omfattarbreddadväsentligt sommomsav en

inträden tilltryckerikostnader,organisationstidningar,
sådana genomförsförändringarOmporto m.m.evenemang,

ekonomi ochorganisationernastillsärskild hänsynbör tas
arbetsvillkor.

andraochidrottsrörelsenregler förolikaI dag gäller
avgifter. De börsocialaframförallt förorganisationer,

behandlasså organisationeroch andraidrottenändras att
lika.

hänsynorganisationerna börstatsbidragsgivningen tillVid
mån omfattande inkomsterhardessai vadtilltas av

lotteriverksamhet.

avdragsrättsjälvfinansiering börökadstimuleraFör att en
frångåvor ideellaenskilda till deinföras förbeskattningvid

fåPå så organisationerna kunnabörsättorganisationerna.
detfinnermedborgarnaomfattningi denökade somresurser

30medbör medges procentAvdragsrättönskvärt. av
Kretsen10 000 kronor.gåvobelopp 000 kronor ochmellan 1

fastställs riksdagen.organisationermottagande avav

självfinansieringökadFörutsättningar för

varierar.ekonomiföreningarnas totalabetydelse förStatsbidragens
lotterier,från särskiltolika verksamheter,inkomsterMedlemsavgifter,

bidraggåvor, landstingskommunala utgörkommunala och m.m.
påverkasekonomiFöreningarnasföreningsekonomin.merparten av

förreglerändradegrad beslutdärför i hög momssatser,av om
avgifter,inkomstbeskattning, porto m.m.

det önskvärtutredning ärDirektiven till denna attattanger
öka förening-självfinansiering ochåstadkomma gradstörre aven

föreningslivetsdirektivenenligtDärvid börsjälvständighet.slivets
avgifterpåverkas ochmån skatterdensituation i denekonomiska av

påockså förslag hurUtredaren bör lämnaockså beaktas. statens
för själv-förbättrad situationi samband medbidragsgivning en

kan minskas.tillgång till spelmarknadenökadfinansiering och
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på områden synnerligen osäker.Utvecklingen dessa Dettaär
såvälkonstaterande gäller den framtida skattesituationen för organ-

isationerna lotterimarknadens utveckling.som
I kapitel har jag redovisat organisationernas omfattning och hur5

frånantalet medlemskap har beräknats 18 miljoner till 30vara
åldrarmiljoner, vilkaberoende inkluderas och hursom orga-

nisationskretsen Dessa olika föreningsmedlemskap ochavgränsas.
föreningarnas verksamheter betydande inkomster till stats-genererar
kassan, till och PostGirot verksamhet beskattas ellerPosten när en
avgiftbeläggs.

svårt fåDet idag klar uppfattning vilka reglerär att en om som
kommer gälla för föreningslivet i framtiden. En breddningatt av
underlaget för mervärdesskatten kan innebära organisationernaatt
får mångaökade kostnader. Den momsbeläggning portotav som av
bedömare betraktas oundviklig kan medföra förextrakostnadersom

påorganisationerna 500 miljoner kronor. Den kombineradenära
effekten på och eventuell tryckeri-portotav moms en moms
kostnader och manusarvoden för organisationstidningarna innebär

få sådana svårigheterdessa kan ekonomiska utgivningenatt att
äventyras.

statsrådetJag har i till framhållitskrivelse Bo Lundgren särskilten
organisationstidningarnas betydelse för debatt och information. Om
deras budgetposter tryck och distribution drabbasstörsta av- -

gårkraftiga höjningar, detta oundvikligen de redaktionellaöverut
fortsatta frågorI den beredningen dessa därfördetärresurserna. av

vikt dessa effekter in i bedömningen.vägsstor attav
För del organisationer har ökade lotteriinkomster inneburiten en

bättre ekonomi. För andra har lotterier slagit fel inneburit storasom
förluster. sinAtt lit till lotteriinkomster för ökad ekonomisksätta
självständighet Mångabokstavligen hasardartat. organisationerär
tvekar därför idag påbygga sin ekonomi lotterier. Andraatt t.ex.,flera trossamfunden och handikapporganisationerna, har princi-av
piella invändningar ñnansieringskälla.dennamot

Det därför enligt min mening viktigt organisationernaär att ge
möjligheter öka andelen egenfinansiering främjaatt att ettgenom

bygger medlemmar och sympatisörer ökar sinasystem attsom
bidrag till organisationerna och deras verksamhet. Mot denna
bakgrund föreslår jag medge begränsatatt staten att ettgenom
skatteavdrag gåvorför till organisationerna skall bidra till derasatt
inkomster ökar.

Moms och avgifter

Vid eventuell ocksåbreddad omfattar organisations-en moms som
tidningar, inträden framhållittill bör jagportoevenemang, m.m. som
särskild hänsyn till organisationernas ekonomi och arbetsvillkor.tas
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Organisationerna aviseradeden momsbeläggningen,ser som moms
påtryckerikostnader och manuskostnader för organisa-porto,

tionstidningarna, allvarligt hot sin ekonomi.ett motsom
frågaDetta ocksåberör alla organisationer och därmedär en som

det föreningsliv idag inte någothar statsbidrag. finns idagDetsom
någrainte uppgifterexakta extrakostnaden för föreningslivet förom

på Mycket preliminära överslagsberäkningar gjortsportot.moms som
SCB och postverket belopp mellan 300 och 400 miljonerav anger

kronor, organisationstidningarna inräknade.
Det näraliggande hotet organisationernas ekonomi ärmest mot

momsbeläggningen till följd bolagisering Posten.portotav av en av
Åtgärden inte besparingsåtgärdavsedd syftar tillär att utanvara en

åstadkomma konkurrensneutralitet mellan ochPosten andraatt
distributörer brev och paketförsändelser.av

hålladärför finna för förenings-Det angelägen modellär att atten
livet skadeslöst för extrakostnad.denna

ske enligt olika modeller. föreningarnaDetta kan En är att ge
uppfattas dock framförallt Postenmotsvarande portorabatt. Detta av

medföra alltför betungande administrativ hantering. En annanen
fördela belopp motsvarande inkomstökningen förmodell är ettatt

bidrag till föreningarna. innebär dockDetstaten ett extra att ensom
fårrad organisationer idag inte statsbidrag för de inte vill haattsom -

det för valt inte stödja dem dras in i bidrags-eller att staten att -
givningen.

Båda lösningar uppenbara brister. direkt och rättvisdessa har En
frågoruppnå.kompensation knappast möjlig Dessa bör dockär att

in i bilden beslut förändringar skatter ochvägas när tas om av
avgifter.

påVid eventuell momsbreddning grund EG-anpassning elleren av
andra skäl bör ansträngningar sker igöras sättattav samma som-

så långtandra länder utforma möjligt anpassadeärmomssatser som-
betalningsförmåga.till organisationernas

Frågan avgifter postgiroinbetalningar betungande förärom
många avgiftsbeläggaorganisationer. PostGirot beslöt 1991 inbetal-
ningar transaktionsintensiva kunder, dvs.till vad kallatssom

organisationer vissa företag. dessa innebärhuvudsakligen och För
detta utgifter, ökad inkomst för PostGirotkännbara motsvarande en
på uppskattningsvis 200 miljoner kronor under 1992. Avgifternära
betalas organisationerna och företagen. Beloppen förhandlasav

organisationerna enligt Postgirotsmed de olika ochseparat
påinformationsfolder avgiften beror beloppets storlek kundensom

FrånPostGirot. juni 1993 betalar vissatotala hos 1engagemeng
föreningar 2,60 inbetalning för inbetalningar kan data-somper
registreras och 3,60 för övriga.
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Den teoretiska möjligheten finns alltså antalatt ett stort personer
bestämmer sig för sända krona till organisation, dåatt en var en som
får betala 3,60 för varje gåva, vilket för innebärmottagen mottagaren

förlust på 2,60 för varje krona.mottagenen
Med hänsyn till den dominerande ställning PostGirot har närsom

det gäller den betalningar föreningarna det intetyp ärmottar,av som
lätt för dem hitta alternativa betalningssätt. En naturlig pålösningatt
detta problem organisationerna kräver avgiften i ställetatt attvore
betalas avsändaren, vilket PostGirot dock inte godtar. Jag harav

påvelat peka detta påexempel kostnadsökningarettsom som
organisationerna drabbats de åren.senasteav

Sociala avgifter

I dag finns olika idrottsrörelsenregler för och andra organisationer,
framförallt det gäller sociala avgifter.när Dessa regler såbör ändras

alla organisationer behandlas lika.att
För idrotten, inte för andra organisationer, gäller socialaattmen

avgifter inte behöver betalas vissa arvoden och ersättningar upp
till halvt basbelopp.ett

Genom ändringar i lagen allmän försäkring SFS 1962:381 ochom
i lagen sociala avgifter 1981:691 undantogs inkomster tillom upp

halvt basbelopp för idrottsutövare, instruktörer ochett tränare, andra
funktionärer. Motsvarande undantag finns inte för föreningarna i
övrigt.

frågorDessa föremålhar varit för riksdagsbehandling vid flera
tillfällen åren.under de tio En utförlig redovisning finns i densenaste
utredning ungdomsorganisationernas arbetsvillkor nyligenom som
genomförts Statens ungdomsråd Dnr 54 -10492. Denna finnsav
redovisad i bilaga

Många organisationer arvoderar överhuvudtaget inte sina frivilliga
medarbetare. Problemet förefaller rättvisekaraktär änvara av snarare

ekonomisk Detta problem kan på tvålösas Antingenart. sätt.av
slopas särbestämmelsen för idrottsrörelsen ocksåeller införs de
villkor gäller för idrottsrörelsen också för övriga organisa-som nu
tioner.

Med hänsyn till regler för beskattning innebär allaatt attnya
inkomster skall beskattas, kommer idrottsföreningarna i fortsätt-
ningen ha skatteadministrativ hantering för mindreatt ävenen
arvoden.

dåDet blir inte betungande administrativ extrauppgift ocksåatten
betala in sociala påavgifter de arvoden idag befriade. Dettaärsom
torde totalt innebära inkomstförstärkning påför mellan 200statenen
och 300 miljoner kronor. Om motsvarande skall tillförassumma
idrotten på i form bidrag bör bakgrundnytt avgöras motav av
idrottens förmåner,övriga däribland lotteriinkomsterna.
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Om i stället den andra metoden för upppnå rättvisa mellan olikaatt
organisationsformer tillämpas, skulle andra organisationeräven än

frånidottens befrias sociala avgifter för arvoden till intruk-tränare,
och funktionärer tjänar mindre halvttörer basbelopp.än ettsom

sådant svårbedömd,Kostnaden för undantag det handlaärett men
med sannolikhet betydligt lägre belopp de gäller föränstor om som
idrotten. Vid mina kontakter organisationernamed har jag försökt
bilda mig uppfattning i vilken utsträckning de arvoderar deen om
ledare sig fritiden, eftersom det iendast dennasom engagerar

så lågakategori kan bli aktuellt med arvodesbelopp är ettsom som
år. sådanahalvt basbelopp Mitt intryck arvodenär över-attper

åstadkommahuvudtaget lite förekommande.mycket Att likaär en
behandling i formellt idrottensavseende mellan organisationer och

område,övriga organisationer tillåtadetta attgenom samma
alltså innebära någraundantag för alla, torde inte kostnader förstora

staten.

Lotzeriinkonzster

Lotteriutredningen har i betänkandet SOUzl30 Vinna eller
försvinna redovisat organisationernas inkomster lotteri-av

dag intäkterna lotterier och spel omkring 900verksamhet. I är av
miljoner kronor, vilket enligt Lotteriutredningen cirka 18utgör

intäkter.organisationernas samladeprocent av
små förhållandeiFolkrörelsernas intäkter lotterier och spel tillärav

centralbyrånEnligt Statistiskamotsvarande intäkter. harstatens
på grund kostnader förnettointäkterna minskat ökade attav

anordna lotterier och spel.
frånStatens intäkter de statliga spelbolagen och AB Trav

IntäkternaGalopp ATG uppgick 1991 till cirka 4,1 miljarder kronor.
frånbestod lotterivinstskatt, totalisatorskatt och utdelning deav

företagen Tipstjänst Penninglotteriet. Jämfört medhelägda och 1970
har intäkterna ökat med Med till inflationen har750 hänsynprocent.

intäkter 50 under periodenökat med 1970 1991.statens procent -
Statens inkomster spelskatt beräknas till miljoner kronorlOOav ca

år.per
Lotteriutredningen har i samarbete med Lotterinämnden och

centralbyrånStatistiska kartlagt den svenska lotteri- och spel-
uppgår påmarknaden. Enligt kartläggning omsättningen dendenna

legala lotteri- och spelmarknaden till 20,3 miljarder kronor.ca
åttiotalenEftersom den totala volymen ökat under sjuttio- och
ändåinnebär folkrörelserna sin sjunkande andel ökatdetta att trots

sin omsättning, dock inte i den omfattning omsättningstatenssom
årenökat. Mellan 1970 och 1991 innebar detta folkrörelsernasatt

frånandel minskat successivt miljonerhar 31 800 kronorprocentca
fråntill 3,5 miljarder kronor. Statens andel ökatl7 harprocentca
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61 1,5 miljarder kronor till 80procent 16 miljarderca procentca
kronor.

I fasta priser har omsättningen för statliga lotterier och ATG ökat
med 100 samtidigt omsättningen för folkrörelsernasprocent som
lotterier ökat med endast 3 procent.

Lotteri- och spelmarknaden har efter kraftig volymtillvåxt underen
sjuttio- åttiotalenoch årenMellan 1989 och 1991 harstagnerat.nu
försäljningen traditionella folkrörelselotter ökat med omkring 20av

i löpande priser. Med hänsyn till inflationen innebärprocent detta en
real minskning med Nettobehållningen har till följdprocent.en av
ökade kostnader minskat med omkring nio i fasta priser.procent

Utvecklingen för rikslotterierna lotterier får bedrivas inomsom
flera län visar kraftigt ökade kostnader för bedriva lotterierna.att
Mellan 1989 och 1991 ökade den beviljade omslutningen med 50ca

i löpande priser. Den till Lotterinämnden redovisadeprocent verkliga
försäljningen ökade med 26 Nettobehållningenprocent.ca var
oförändrad under perioden och minskade därför med 17 iprocentca
fasta priser.

Lotteriutredningen folkrörelsernas intäkteratt sammantagetanser
inte ökat tillräckligt för kompensation för ökadeatt ge moms-
kostnader till följd skattereformen, ökade lokalkostnader, Ökadeav
portokostnader Enligt utredningens bedömning kommerm.m.
intäkter lotterier och spel behöva öka väsentligt i framtiden,attav

folkrörelsernaäven genomför omfattande besparingsprogram ochom
drar påned sina verksamhetsambitioner. Utredningen föreslår därför

folkrörelserna fåskall ökad tillgång till spelmarknaden.att
Som framhållitjag i inledningen till detta kapitel lotteriin-är

komsterna ofta osäker l Lotteriutredningens betänkandenatur.av
finns utförliga beskrivningar hur lotterimarknaden förändratsav
under åren.de villJag här bara belysa minasenaste resonemang om
nyckfullheten i dessa inkomster med exempel.ett par

Bingolotto har varit framgångsrik lotteriform kort tiden som
till omfattandeväxt rikslotteri. Från höstenett 1991 harstarten

kurvan såldaantal bingolotter gått uppåt,över kraftigt för planaatt
vårenunder 1993. Det framförallt idrottsorganisationerut är och

IOGTNTO sig i denna verksamhet framgång.medengageratsom stor
Eftersom lotterimarknaden totalt inte ökat motsvarande försätt

organisationerna, måste ocksådet finnas förlorare. sådanEn är
Socialdemokratiska kvinnoförbundet med dramatisk utvecklingen

lotteriinkomsterna. Från 10,5 miljoner kronor i vinst 1988 harav
kurvan nedåt.brant För 1993vänt beräknas lotterierna innebära en
förlust 1,5 miljoner kronor för kvinnoförbundet.

Jag de organisationer finner det förenligt med sinaattanser som
ideal och arbetsmetoder skall kunna tillgodogöra sig inkomster av
lotterier och spel. Jag dock inte det generell lösningattanser som en
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på organisationernas ekonomiska gårproblem hänvisa dem tillatt
spelmarknaden för kompensera för olika utgiftsökningaratt t.ex.som
höjda skatter och avgifter.

ocksåJag det viktigt respektera de organisationeräratt attanser
Mångainte vill sig lotterier och spel. handikapp-ägnasom

organisationer tveksamma till utnyttja denna inkomstmöjlighetär att
eftersom enligt i sådanadet, deras mening, sammanhang finns risken
för förlegat välgörenhetstänkande och utnyttjandeett ett av
handikappet försäljningsargument.som

Många avstånd fråntrossamfund lotterier spelochtar som
företeelser, för naturligtvisoch dem spelmarknaden otänkbarär som
inkomstkälla.

hållningskäl för avvaktande eller negativ till lotterierEtt tredje en
fråntid lotterihanteringeninkomstkälla den organisa-är tarsom

lotteriertionernas kärnverksamhet. Detta gäller de bygger attsom
Pålottförsäljningen. tidmedlemmarna sig iengagerar senare uppges
mångafrån föräldrarenskilda lokala idrottsorganisationer äratt

låta sig lottförsäljningtveksamma till sina barn ägnaatt en som
Även uppfattasblivit alltför betungande. i andra organisationer

lottförsäljningen alltför tidskrävande och överväger attmansom
få till organisationenslotterier för tidupphöra med överatt mer

syften.egentliga verksamheter och
föreslår nuvarande principen lotteri-Lotteriutredningen denatt att

förbehållna och folkrörelsernaoch spelinkomster skall statenvara
föreslår ocksåUtredningen folk-skall gälla i framtiden.även att

få finansiera sin verskamhetskall ökade möjligheterrörelserna att
fålotterier spel och de skall möjlighetermed intäkter och attav egna

attraktivare lotterier med andel penningvinster ochanordna störreatt
spelautomater.ordna spel, medäven nya

i uppgift värdera dessa förslag endastJag har inte attatt utan
föreslå lotteriinkomster ochprinciper för avvägningar mellan stats-
bidrag.

bidragsgivningen hänsyn till imening bör statligaEnligt min den ta
fåmöjlighetenvilken utsträckning organisation utnyttjar atten

från tilllotterier. Med hänsyn dessa inkomstersinkomster spel och
från årsådana bedömningar inte tillnyckfulla utveckling skebör ett

på några års Skulle det visa siggrunda sig erfarenhet.nästa attutan
från lotteri-organisation har goda eller stabilt ökande inkomsteren

minska. intebör de statliga bidragen Deteller spelverksamhet, är
ocksånågon för eftersom detmöjligt generell modell detta,att ange

används och vadin i bedömningen hurbör kunna vägas pengarna
för. Det handlardet statliga bidraget till organisationen är avsett

bedömningsfrågoralltså därför orimligtoch det attom rena vore
försöka mekaniska beräkningsmodeller försken rättvisage av genom
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hur avvägningen skall mellangöras direkta statsbidrag och
lotteriinkomster.

För del förordar jag metod föregen atten annan ge
organisationerna ökade möjligheter till inkomster, nämligen den
avdragsrätt gåvorför från enskilda till organisationerna jagsom
föreslår i det följande.

Avdragsrätt gåvorför

Avdragsrätt för gåvor vid inkomstbeskattningen medges för
vårtnärvarande inte i land.

Förslag sådan avdragsrätt har vid olika tillfällen framförts. Iom
regeringens proposition 1978791160 fortsatt reformeringom av
inkomstskatten framfördes förslag skattereduktion gåvo-m. m. om
reduktion gåvaför till svensk stiftelse eller förening isom
överensstämmelse med sina stadgar huvudsakligen utövar
internationell biståndsverksamhet eller verkar för internationellt
samförstånd eller internationellt verkar för respekt för mänskliga
rättigheter.

Riksskatteverket skulle enligt förslaget i propositionen årligen
förteckningupprätta organisationer till vilka gåvoröver skulle kunna

gåvoreduktionmed tillrätt för givaren. Gåvoreduktionen skulleges
50 det belopputgöra under beskattningsåret givitsprocent av som

till organisation fanns i Riksskatteverkets förteckningupptagensom
dock inte beräknad på högre belopp 2 000 kronor.än-
Propositionen avslogs riksdagen. Förslag liknande innebördav av

de i propositionen har vid flera tillfällen motionsvägensom senare
framförts i riksdagen, dock leda till gåvoravdragsrätt förutan att att
har införts.

De vanligaste invändningarna principiell art motav mera
avdragsrätt gåvorför dels denär skulle strida vissa grunderatt mot
för våra inkomstskattelagar, dels stöd till de verksamheteratt typer av
för vilka avdragsrätt gåvorför skulle kunna medges bör ske genom
direkta bidrag från och kommun, inte lättnader vidstat genom
beskattningen. Det har i debatten också anförts betydandeatt
svårigheter med nödvändighet uppstår det gällernär avgränsaatt
kretsen organisationer fåskall gåvomedelmottagaav som som ger
givaren till avdrag vidrätt beskattningen. Vidare har kontroll-
svårigheter hos skatteförvaltningarna anförts betydandeettsom
problem.

Det finns också enligt min mening goda skäl underlätta ochatt
stimulera ideell verksamhet direkt statligt och kommunaltgenom
stöd. De årens ekonomiskanärmaste utsikter sådana,emellertidär att

fortsatt, betydande utbyggnad med statliga ochen systemetmera av
kommunala bidrag till folkrörelsernas och de ideella organisa-
tionernas verksamhet knappast ifråga.kan komma Det finns i denna
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situation skäl de möjligheterpröva införande avdragsrättatt som av
för gåvor skulle kunna ge.

Farhågorna för det skulle innebära svårigheter på lämpligtatt att
kretsen organisationersätt avgränsa till vilka gåvor från enskildaav

skulle medföra avdragsrätt jag överdrivna. När beslutanser vara
fattas gåvoravdragsrätt för skall införas det naturligtatt ärom att
riksdagen preciserar de villkor skall sådangälla för avdragsrätt,som
dvs. vilka verksamheter och vilken organisationer skalltyp av som
berättiga till gåvor.avdrag för

Anmärkningen skatteförvaltningarna fåskulle svårt kon-att att
trollera de avdrag gåvoryrkas för torde hänföra sig till tänktsom en
situation där avdragsrätt skulle gåvor såvälmedges för till riksorga-
nisationer till distriktsorgan och lokala föreningarförsarnlingar. Isom

sådan situation kontrollsvårigheternakan förutses bli större änen om
avdragsrätt medges endast för gåvor till riksorganisationer.

Det finns enligt min någramening inte avgörande principiella skäl
avdragsrätt för gåvor införs. Inte heller behöver de praktiskamot att

svårigheter kan förknippade sådanmed avdragsrätt blisom vara
de bör kunna bemästrasstörre än alltför krävandeatt utan

åtgärder.administrativa

Avdragsrätt någrai andra länder

Avdragsrätt vid beskattningen för privatpersoners gåvor medges, i
med Sverige jämförliga länder, bl. i Danmark, Holland, Kanada ocha.
Norge.

I Danmark gäller avdragsrätt för gåvor till föreningar, stiftelser och
institutioner trossamfund dessa finns i särskildsamt upptagnaom en
förteckning. fåFör gåvor berättigar till skatteavdragatt mottaga som
för givaren skall organisationen ha sitt i Danmark, välgör-säte vara
ande eller allmännyttig gåvoroch använda desätt det gällerannat
för humanitära ändamål, för forskning eller för skydda miljön.att

gåvorAvdrag medges för minst 500 kronor till ochom en samma
organisation, och uppgåavdraget kan till högst 3 000 kronor. Den
danska regeringen framlade i maj 1993 förslag beloppsgränsenattom
skulle höjas till 5 000 kronor.

Någon redovisning vilka avdrag vid beskattningenseparat av som
beviljats gåvorför förekommer Någrainte. uppgifter i vilkenom
omfattning avdragsrätten utnyttjats har därför erhållas.inte kunnat

I Holland gåvorgäller avdragsrätt för livsåskådningsinstitu-till
tioner, kyrkliga, välgörande, kulturella och vetenskapliga
institutioner föroch institutioner i övrigt för allmän-gör nyttasom
heten, politiska partier. I samtliga fall gäller institutionenattex.
skall ha sitt i Holland. Somsäte exempel institutioner som avses

sådanai lagstiftningennämns bekämpar sjukdomar, hjälp tillsom ger
handikappade, till barnomsorg, utvecklingshjälp, flyktinghjälp, natur-
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Rödaorganisationernamngivnaoch vissavård, sjöräddning som
och orkester-1940-1945Stiftelsenochkorset samt museerex.

föreningar.
500120 NLGmed cabeskattningengåvor vidmedgesförAvdrag

och med 1000 NLGunder 12 procentvid inkomsterkronor av
000 NLG.12inkomstervid överinkomsten

inteuppgifter har kunnat1989utnyttjadesAvdragsrätten senare-
inlämnadedem14ca000erhållas 730 procent somavpersonerav- genomsnittuppgick till ibeloppetavdragsgillasjälvdeklaration. Det

kronor.4 700NLG ca0831
välgören-registreradegåvor tillföravdragsrättmedgesKanadaI

förstås organisationerDärmedcharities.hetsorganisationer, som
fattigdom,bekämpaändamålvälgörandeför attarbetar ex.som

ändamål gynnarandravissaochutbildningochfrämja religion som
vålgörande.fastställthardomstolarnapåsamhället sätt varaett som

avdragsrätt.intedäremotlobbyverksamhetGåvor till ger
nettoinkomstengåvor 20avdragsgilla ärför procentGränsen av

erhållas vidavdragkangåvor därutöveråret. Föraktuellaunder det
då gåvanårår efter detfemtilltaxering,årskommande gavs.upp

tillkulturföremålförgäller inteTjugoprocentgränsen gessom
på de17Skattereduktionen utgör procentkonstgallerier.ochmuseer

250överstigerbeloppde29ochdollarnaförsta 250 procent som
dollar.

enskildamiljoneruppskattningsvis 5,4bidrogUnder 1991 personer
miljarder18,6cadollarmiljardersammanlagt 3,1pågåvormed

ökninginnebarDetvälgörenhetsorganisationerna.till avkronor en
1990.medjämfört2,9eller156 740med procentgivareantalet

Deneller 7dollarmiljoner procent.med 207ökadeGåvorna
frånökning130 dollar,till1991gåvan uppgickgenomsnittliga en

med 81990 procent.
åren fördekostnader senasteuppgiftNågon statensom
miljoner670de1988tillgänglig.gåvor inteskattereduktion för är var

dollar.miljoner1989 750ochdollar
institutionergåvor tillförbeskattningvidavdragmedgesI Norge

yrkesutbildning,förinstitutioneroch tillforskningvetenskapligför
yrkesverk-i hansskattskyldigebetydelse för denkan vara avsom

institutionerdevillkor mottargällerbåda fallen attsamhet. I somsom
10uppgår till ängåvanOmstatlig tillsyn.stå undergåvorna skall mer

skatt-den10högstfår avdraget procentutgöra000 kronor, av
gåvandåårunder detinkomstskyldiges gavs.

avdragsrättförMotiv
iblandharorganisationernagåvor tillföravdragsråttInförande av

återgångochvälfärdssystemetövergivandeutmålats enett avsom
tillMed hänsynvälgörenhetstänkande.förlegattill ett
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begränsningarna i och förutsebarade de effekterna det förslagav
farhågorjag framlägger sådana obefogade.ärsom

Fördelarna med välfärdssystem innebär denett attsom
grundläggande sociala tryggheten för alla medborgare garanteras av

så övergångallmänt betydande, tillstaten att ett ett annatanses vara
någon framgårinte aktualitet. mindrehar Inte dess har,system som av

åren fråganbilaga ideella4 den sektorn, under de alltsenasteom
oftare ställts, det inte finns skäl öka inslagetgoda attom av

också verksamhetsområdenfrivilliginsatser inom det försom
åligger för.närvarande och kommun Naturligt har istat att svara nog

frågor sådanaocksåsamband härmed rörande finansieringen av
frivilliginsatser aktualiserats.

för tiden inne söka kompletterandeMycket talar är sättatt attnu
till direkta bidragsgivningen stimulera och tillvarata denden att

bådeideella kraft finns inom folkrörelserna och trossamfundensom
mångaockså enskildai hög grad drivkraften hosär utanmen som

någon organisationstillhörighet.
gåvor till organisationerna innebärEn avdragsrätt för att

påverkar ändamål gårvilka deras till,medborgarna direkt pengar
både gåvandel de själva betalar och detden större av som

förskatteavdrag subventionerar. I stället med skatte-staten attsom
föreslår jagmedel öka bidragsgivningen till organisationerna att

gåvor såavdragsrätt för införs för stimulera enskildasättatt
direkt till de de vill stödja.människors bidrag verksamheter

också fortsättningsvisSom jag tidigare har konstaterat kommer det
direkta till olika formerfinnas behov statsbidrag ideellatt stort av av

också sådanaoch verksamhet. verksamhetervälgörande Detta gäller
gåvor,enligt mitt förslag skall medges för vilkarätt att mottagasom

givaren får inkomstbeskattningen.avdragsrätt vid Det skulle emeller-
sådanatid väsentligamedföra positiva effekter, verksamheterom

också tillfördes ekonomiska följd mångatill enskildaresurser av
gåvormedborgares beslut med sina stödja bestämd verksam-attegna

het.
förutses direktaDet kan de statsbidragen till i och för sigatt

för utgårangelägna verksamheter vilka statsbidrag under denu
åren inte kan komma öka i takt behovennärmaste att samma som av

sådaninsatser iökar. Det situation värdeär stort atten av
gåvor fården föreslagna avdragsrätten förmedborgarna genom

möjlighet med positivt resultat den vikt de faster vidmarkeraatt att
fortgåolika verksamheter kan i tidigare omfattning eller byggas ut.

fårsådan ocksåEn möjlighet välkommen bieffekt vissaattsom
garantier skapas för det opinionsstöd för de aktuella verksamheterna

allmänt värde.ärsett stortsom av
Till detta kommer verksamheten i folkrörelser, trossamfund ochatt

påideella organisationer bidrar till fästa uppmärksamhetenatt
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behovet insatser på områden. Det inte självklartärav nya att
statsbidrag kan utgåeller bör för sådana insatser i takt med att
behoven identifieras. månI dessa verksamhetsområdensamma som

gåvomedeltillförs från många medborgare, kan betydelsefulla
insatser påbörjas redan innan utgår.statsbidrag Samtidigt blir detta
gåvostöd sådan indikation på medborgarnas bedömningen av
vikten dessa insatser kan vägledande vid riksdagensav som vara
bedömning utgå.statsbidrag skallav om

Syftet med gåvoravdragsrätt för alltså delsär atten ge
medborgarna ökat inflytande hur derasöver används, dels attpengar
stimulera enskildas frivilliga gåvor och därmed öka inflödet medelav
till olika samhällsinsatser.

Det viktigt reglerna för gåvorär avdragsrätt för utformas så,att en
båda dessa syften tillgodoses. Det räcker inte givarenatt att ettanser

Ändamåletändamål behjärtansvärt. måste stå i överensstämmelse
med övergripande värdering från sida de olika ändamålstatensen av

kan ifråga gåvorkomma för berättigar givaren till avdragsom som
vid beskattningen.

Det vidare angeläget reglerna för gåvorär avdragsrätt föratt
utformas så någotvarken speciellt ändamål på andrasatt gynnas
bekostnad eller vissa eller avdrags-personer persongrupper genom

får skatteförmåner kanrätten uppfattas orättvisa.som som
Syftet med avdragsrätt för gåvor åstadkommainteär atten en

allmän skattelättnad eller förmån för givaren inte motsvarasen som
ekonomisk prestation förmåndenär större änav en som

avdragsrätten Det gäller därför sådanfinna balans mellanattger. en
gåvastorleken den förmånoch den till avdragrättenav som ges

innebär, avdragsrätten inte leder till spekulationer iatt
skatteförmåner. Samtidigt bör avdraget på såskatten stort, attvara

ökat frivilligt givande till olika ändamålangelägna stimuleras.ett
Slutligen det angeläget reglernaär för avdragsrätten utformasatt

så, förmånen i månmöjligaste blir likvärdig oberoende huratt storaav
inkomster givaren har.

Bestämning mottagarkretsenav
Det angeläget vid införandeär avdragsrätt vid beskattningenatt av

gåvorför så möjligt bestämma mottagarkretsen, dvs. vilkanoga som
organisationer bedöms sådanbedriva verksamhet, gåvor tillattsom
dem skall avdragsgilla för givaren. En givare har berättigatettvara
intresse i förväg gåva avdragsgill eller inte.är Denatt vetaav om en

Ävenmottagande organisationen har motsvarande intresse.ett
intressen måste tillgodoses entydig avgränsningstatens genom en

fårmottagarkretsen: taxeringsarbetet försvårasinte reglerav genom
lämnar för skiftande tolkningar.utrymmesom
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gåvorNär avdragsrätt för introduceras komplement till denettsom
nuvarande finansieringen insatser trossamfund, folkrörelser ochav av
ideella organisationer, bör sådanvillkoren för avdragsrätt fastställas

riksdagen bådelag. Om de ändamål och de organisations-av genom
berättigar givaren till gåvoravdrag för preciseras, behövertyper som

några svårbedömda gränsdragningsproblem uppstå.inte
någonDet bör uppmärksammas generell till avdrag förrättatt

gåvor till viss organisation inte måstesjälvklar: det i varje enskiltär
fall den verksamhet organisationen bedriverarten ärvara av som
avgörande. Endast verksamhet står i klar överensstämmelse medsom
de riksdagen fastställda principerna för avdragsrätt skallav

sådankonstituera Därför gåvorbör för vilka givaren yrkarrätt.
avdrag särredovisas hos gåvorna.de organisationer mottarsom

Den forskargrupp vid Stiftelsen Stora Sköndal på Social-som
tjänstkommitténs frågoruppdrag klarlagt vissa rörande den ideella
sektorn har, redovisas i ideellanärmare Den sektornrapportensom
bil. på4, användbart för praktiska syften ocksåsätt iärett som
detta definieratsammanhang centrala begrepp förekommer isom
debatten. Man använder sig därvid begrepp detgörtreav som
enklare särskilja olika delar de samlade verksamheter detatt av som

frågahär kan organisation, verksamhet och insats.vara om:
I enlighet med vad jag redan bör avdragsrätten iiantytt avse

gåvor sådan,till organisationen dess huvudinriktningäven ärsom om
den den uppfyller de villkor riksdagen fastställt förarten attav som

gåvaavdragsrätt för skall gälla, i vissstället avgränsad, iatt utan
organisationen särredovisad verksamhet. Huvudparten av ex. en
idrottsförenings verksamhet självfallet sikte stimulera aktivttar att
idrottande och i organisationen så många människoratt engagera

Gåvormöjligt, särskilt ungdomar. till denna dominerande delsom av
föreningens verksamhet bör därmed berättiga till avdrag för givaren.
Detta bör däremot inte gälla den del föreningens verksamhetav som

elitidrott, denna verksamhetutgörs kan skapa ochäven sägasav om
vidmakthålla intresset för breddidrott.

Skälet för denna skillnad mellan olika delar organisationsav samma
verksamhet i det såfallet ofta ekonomiskaär att storasenare
intressen engagerade, sponsring, karaktärenär attex. genom av
ideell gåttverksamhet i förlorad. Därmed bortfaller ocksåstort sett
motivet för avdragsrätt.

Detta konstaterande hindrar givetvis inte finnsdetatt
organisationer vilkas verksamhet den den i sin helhetär arten attav
bör gåvor.berättiga till avdrag för

Jag kravet särredovisning inom organisationernaattanser av
den gåvorverksamhet för vilken mottagits tillräcklig förgarantiär en

de gåvornaavdragsgilla för ändamål.användsatt avsett
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utgångspunktOm sin inte i organisationen i dentar utanman
verksamhet denna för, det lätt konstateraär att att trossam-svarar
funden, folkrörelserna ideellaoch de organisationerna sinagenom
medlemmar olika medverkar i verksamheter för vilkasätt ochstat
kommun har det begränsad omfattning utgårIyttersta ansvaret.

sådanaersättning, oftast för havda kostnader, för ideella insatser i
offentlig verksamhet. gäller inomDetta olika delar social-ex. av
tjänsten, till frivilliga inom kriminalvårdenövervakare och till
kontakthem inom flyktingmottagningen. Sådan ersättning diskredi-

inte den ideella insatsen, där i förstavärdet hand ligger i detterar
personliga och den medmänskliga Det börengagemanget omsorgen.
därför enligt min mening inte heller hindra organisation ien som
övrigt fyller de riksdagen fastställda villkoren mottagareav som av
gåvor förberättigar till avdrag givaren vid beskattningen förattsom

sådana gåvor.hela sin verksamhet mottaga
utgångspunktTar slutligen sin varken i organisationen eller iman
utförden verksamhet denna eller deltar i i vad den nämndautan

forskargruppen kallar insatsen, kommer denärmast ettman av
gåvor:viktigaste syftena med avdragsrätten för stimulera frivilligaatt

gåvor möjliggör ideella, obetalda insatser skilda angelägnasom
samhällsområden gåvogivarenoch ökat inflytande hur hansöverge

används.pengar
gåvorHuvudlinjen bör avdrag medges för till välgörande,attvara

samhällsnyttig verksamhet vänder sig till bred allmänhet.som en
ändamålVerksamhet har främja intressena inomattsom som en

begränsad personkrets eller enbart bland medlemmarna i viss
gåvororganisation faller därmed utanför mottagarkretsen för som ger

givaren till avdrag vid beskattningen.rätt
När förslag införande avdragsrätt vid beskattningen förom av

gåvor tidigare framförts, i regeringens proposition 197879:l60,t.ex.
har föreslagnaden mottagarkretsen varit starkt begränsad. detI
förslag gåvortill lag förskattelättnad vissa ingick iom som

gåvorpropositionen preciserades avdragsrätten till gälla tillatt
svensk stiftelse eller förening i överensstämmelse sinamedsom

biståndsverksamhetstadgar huvudsakligen internationell ellerutövar
samförståndverkar för internationellt eller internationellt verkar för

respekt för mänskliga rättigheter.
I framlagda riksdagsmotioner har motionärerna tagit siktesenare

något motion till årsvidare mottagarkrets. I 199293 riksdagen en
föreslås gåvorför tillavdragsrätt

svenskt trossamfund, för trossamfundsamarbetsorgan och
organisation anknuten till trossamfund ochärsom vars
verksamhet kan led i Samfundets, och svenskutgöra ettanses
organisation i enlighet med sina stadgarsom
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hjälpverksamhet till förmån för behöverutövar personer som-bistånd socialasärskilda eller ekonomiska skäl,av
biståndsverksamhet,internationellutövar-

för internationellt samförståndverkar eller för respekt för de-
mänskliga rättigheterna,

arbetar för bekämpa sjukdomar eller för förbättra villkorenatt att-
för sjuka och handikappade.

uppfattningEnligt min det viktigt mottagarkretsen bestämsär att
utgångspunkt frånmed det angivna dubbla syftet medovan

avdragsrätten: stimulera enskilda medborgares frivilliga givandeatt
ändamåltill de det angeläget stödja, samtidigtattsom anser som

främja föravdragsrätten skall tillflödet ekonomiskaav resurser
angelägna samhällsinsatser det och kommunerna direktutöver staten

för.svarar
perspektivet finner jag den vid skilda tillfällen föreslagnaI det

så mångaalltför finns verksamhetermottagarkretsen Detsnäv. som
påbåde bedömasuppfyller kravet medborgargrupperatt storaav

från utgångspunkterangelägna och kravet att statenssom anses
värdaett ekonomiskt stöd. Att utvälja vissa dessabrett avvara

gåvorkvaliñcerande för avdragsrätt för skulleverksamheter varasom
gåvorpå frivilliga till dessa verksamheter,olämpligt sättatt ett styra

också värderas högtsamtidigt andra verksamheter, avsomsom
gå gåvormånga demedborgare, skulle miste extra somom

förutses stimulera fram.avdragsrätten kan
gåvor ändåför inte medgesSjälvfallet kan avdragsrätt utan

gåvor måsteför bidragsberättigadebegränsning. Mottagarkretsen
såfördenskulltydligt avgränsad, den görs snävatt attutanvara

verksamheter medborgargrupper värda stödstorasom av anses
gåvorfrivilliga faller utanför. Bästa tillsättet väga ärattgenom

ändamålenligt fastställa berättigar tillmin mening i lag deatt som
gåvor.avdragsrätt för Verkställighetsföreskrifter bör sedan utfärdas

innefattande förteckning organisationerupprättandet över somav en
få gåvorvillkoren för berättigar givarenmot att mottaga somsvarar

till avdrag vid beskattningen. Förteckningen, praktiska skälsom av
årligen, fungerabör Riksskatteverket och börupprättas utgesav som

till skattemyndigheterna vid behandlingenrekommendation aven
gåvor. få frågafinnas möjlighetavdragsyrkanden för Det bör att om

gåva rättsligt dels förhandsbeskedtill avdrag för prövad,rätt genom
dels i självdeklarationen yrkaskatterättsnämnden, attav genom

gåvaför till organisation inte finns i denavdrag upptagensom
skattemyndighetennämnda förteckningen, varvid yrkandet av

därvidde regler riksdagen fastställt. Självfallet kanprövas mot som
inte förenklad självdeklaration användas.
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Avdragsrätt bör enligt mitt förslag medges för gåvor från enskild
till politiska partier, trossamfund, organisationerperson utövarsom

internationell biståndsverksamhet, verkar för fred, internationellt
samförstånd och respekt för de mänskliga rättigheterna, försvarsorga-
nisationer, idrottsorganisationer, invandrarorganisationer, kulturorga-
nisationer, kvinnoorganisationer, miljöorganisationer, nykterhets-
organisationer, ungdomsorganisationer övriga allmännyttigasamt
ideella organisationer hjälpverksamhetutövar ocheller arbetarsom
för bekämpa sjukdomar eller för förbättra villkorenatt för sjukaatt
och handikappade.

Rätten till avdrag vid beskattningen bör likaledes gåvorgälla för
till samarbetsorgan mellan nämnda organisationer och för organisa-
tion någonanknuten tillär dessa organisationer ochsom av vars
verksamhet del dennas.utgör av

Avdragsrätten bör begränsas till för gåvagälla till svenskatt
organisation eller organisation huvudsakliga verksamhet bedrivsvars
i Sverige. Krav påbör ställas viss geografisk utbredning och viss
medlemsanslutning.

Avdragsrättens utformning

Mitt förslag innebär inte avdrag skall gåvamedges för juridiskatt av
hör tilläven kretsen för avdragsrättmottagarenperson, om av

godkända organisationer.
Avdrag bör enligt min mening medges för gåva till svensk

organisation, inkluderande svensk underavdelning internationellav
organisation. Som exempel kan Amnestynämnas International,
Svenska sektionen. Gåvor direkt till internationella organisationer

har sitt utanför Sverigesäte bör däremot inte berättiga tillsom
avdrag.

Det förekommer åtskillig privat verksamhet till sitt syfte ochsom
innehållsitt i allt väsentligt sammanfaller med verksamheten inom de

organisationer föreslås få gåvor givarenmottagasom som ger
avdragsrätt vid beskattningen. mån sådanI den verksamhet inte
bedrivs inom för godkänd gåvororganisation, medger tillramen en
denna verksamhet ingen avdragsrätt.

Gåvor till fadderbarn i något u-land kan förmedlas någont.ex. av
organisation godkänd för gåvorär berättigar tillatt mottagasom som

Dåavdrag. sådan gåvaberättigar till avdrag vid beskattningen enligt
gällande regler.

Går dessa fadderbarnsgåvor i stället direkt till barnen, utan
förmedling svensk organisation, berättigar de inte till avdrag vidav
beskattningen.

Tekniskt kan avdragsrätt utformas två olika sätt.
Det alternativet innebär givaren vid taxeringen fåratt göraena

gåvansavdrag för belopp allmänt avdrag.som
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gåvanDet andra alternativet innebär hänsyn till direkt vidatt tas
debiteringen skatten. Om det medgivna avdraget fastställs till 30av

gåvagåvans påvärde, skulle, vid l 000 kronor,t.ex.procent av en
den uträknade skatten minskas med 300 kronor. Med detta alternativ

inkomster givarenblir skattelättnaden oberoende hur har.storaav
ordning innebär avdrag direkt vid debiteringenFör görsatten som

också förhållandetenligt min mening detskatten talar att manav
skall tilldärvid behöver ställning till avdraget knytasinte ta om

Många medborgareeller till kommunalskatten. betalarstatsskatten
tillingen ensidigt knyta avdragsrätten kommunal-statsskatt, och att

dåmindre motiverat, avdragsrätten tänktskatten skulle är somvara
ändamålstatsbidragen till de kommakomplement till attett som avses

konstituera avdragsrätten.
innebäralternativ föredra,min mening detEnligt är attatt som

gåva debiteringen skatten. Mitt förslagdirekt vidavdrag för görs av
gåvobeloppet inom nedanbeviljas med 30avdragär procentatt av

angivna gränser.
såvälfastställa nedrenödvändigtDet övre gränsär att en som en

nedrevid beskattningen. Enför gåva berättigar till avdrag gränssom
på avdraget10 000 kronor skulle,kronor ochl 000 övre omen

pågåvans skattelättnadvärde,fastställs till 30 procent ge enav
nedre motiveraskronor. Denkronor och 3 000mellan 300 gränsen

gåvor tillförshandbör gälla i förstaavdragsrättenatt somav
frånfår reguljära bidragdevadorganisationerna utöver meragenom

så lågt denbör dockoch sympatisörer. Denmedlemmar sättas att
gåvorockså regelbundnaengångbidrag stimulerarutöver större

månatliga 100 kronor, förutsattbidrag kringmindre belopp, attsom
till ochuppgår 000 kronorårliga till minst 1det beloppet sammaen

organisation.
gåvor framförda förslagtidigare diskuterats, haravdragsrätt förNär

såväl riksorganisation distrikts-gåva godkändinneburit tillatt som
sådan tillorganisation skulle berättaförening inomoch lokalorgan

avdrag.
gåvaför tillavdragsrätt medges enbartmening börEnligt min

gåvor efter fritt valkanriksorganisation. Dessagodkänd av
verksamhet.eller lokalanvändas för centralorganisationerna

så ekonomiska förvaltningensamband i denfinns oftaDet näraett
lokal-distriktsplanet ochorganisationerna mellan riksplanet,inom

någoninte torde spelaför organisationernas delplanet, det störreatt
gåvor. Vidare kanpå medges förplan avdragsrättroll vilket

gåvogivandetkontrollennödvändigaadministrationen och den av
gåvor till riksorganisationerendastväsentligt underlättas, om

riksorganisationvid beskattningen. Begreppetberättigar till avdrag
medorganisationertill i detta sammanhangbör preciseras att avse
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utbredning i begränsadän del landet och medmer en ettav
betydande antal medlemmar.

Av redovisningstekniska skäl finner jag det nödvändigt att
begränsa avdragsrätten till gåvorgälla för minst 1 000 kronoratt
till och organisation. Självfallet gåvorskall minst len samma om-
000 årkronor vardera till flera olika organisationer kunnaper -
räknas och vid deklarationen redovisas tillsammans,samman som en
samlad, avdragsberättigande klumpsumma. Att medge avdrag för
gåvor åretunder understiger l 000 kronor till organisationsom en
skulle enligt min mening dels medföra krav alltför omfattandeen
administration, stådels i visst motsatsförhållande till tanken att
avdragsrätten i första hand skall gälla för gåvor vadutöver
organisationerna ändå tillförs från medlemmar och sympatisörer.

gåvorRedovisningen för vilka avdrag yrkas kan lämpligen skeav
den mottagande organisationen särredovisar sådanaattgenom

gåvor, lämnar uppgift givarens gåvansoch storlek underom namn
året till Skattemyndigheten och i samband därmed lämnar
kontrolluppgift gåvogivaren.till Detta förfaringssätt befriar den

lämnar förenklad självdeklaration från skyldigheten själv vidsom att
deklarationen lämna gåvoruppgift de för vilka avdrag yrkas. Detom

sådantmerarbete förfarande kan komma förorsakaett att
organisationerna kan förutses bli ringa förhållandei till det extra
inflöde gåvomedel orsakar merarbetet.av som

Beräknad omfattning

När gåvoravdragsrätt för införs, det nödvändigt hänsyn tillär att ta
sådanvad avdragsrätt betyder för organisationernas ekonomi och

hur den kan komma påverka direkta ekonomiska tillstödatt statens
organisationerna.

Det självfallet inte möjligt någonär med säkerhet bedöma huratt
det ekonomiska tillskottet till olika organisationer kan kommastort

bli till följd gåvoravdragsrätt för införs. Det finns dockatt attav
anledning räkna med de organisationer tidigare mottagitatt att som
betydande gåvobelopp också kommer få betydandeatt ett
ekonomiskt tillskott till följd avdragsrätten. Denna effekt intekanav
bara förutses; den dessutom önskvärd: detär naturligtär att
medborgarnas uppskattning den verksamhet olika organisa-egen av
tioner för kommer till markerat uttryck de avdrags-svarar genom
berättigade gåvorna.

Jag har tidigare, för införande avdragsrätt förett argumentsom av
gåvor, anfört statsbidragen till ideellt arbete under de närmasteatt
åren allt döma inte kommer kunna öka i omfattningatt attav samma

behoven ideella insatser organisationerna ochsom av genom
folkrörelserna. Ett rimligt scenario statsbidragen kan behållasär att
på oförändrad nivå och organisationerna för sina ökade behovatt av
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till dels vad avdragsrättenhänvisasiekonomiska stort settresurser
gåvogivande, dels vadinnebära ökatgåvor kommaför kan att av

förinnebäraförekommande fall kanilotteriinkomsterökade
statsbidragen,rimligtframstår händelseri allaekonomin. Det attsom

medlotteriinkomsternaochstimulerargåvor avdragsrätten tasde som
tillstödfortsattabedömningi statensavgemensamen

organisationerinnebärakommaDetta kanorganisationerna. attatt
ekonomisktnågotfå nämnvärtförutsättningarhar sämre attsom

kan visalotteriinkomstergåvor elleravdragsgillanytillskott genom
förutseskanfå statsbidragdedelbehovsig ha större att somavav

utgå.alltjämt komma att
gåvorförvilken avdragsrättenomfattning imed denjämförelseEn

medräknaanledningjämförliga länder atti andra, attutnyttjats ger
iutnyttjaskommerbörja medåtminstone till attavdragsrätten att --

omfattning.relativt blygsam
genomsnitt 3 000i200 000inledningsskedet,Om, i gerpersoner

skullebeskattningen,vidyrkasavdragför vilkenkronor summavar,
med 30fåravdragförutsättning göras procentunderdetta att av

miljoner kronor.180sammanlagtstatskassangåvans värde, kosta
genomsnitt 0003i000400skede,Skulle, i ett personer gesenare

miljoner360sammanlagtstatskassanskulle det kostakronor var,
samtidigtorganisationslivetinnebäraskullekronor. Detta att

2001i detkronor,600 miljonerfalletförratillfördes i det senare
kronor.miljoner

gåvor tilldessaobetydlig delinteförutsättaskanDet att aven
Omfanns.inteavdragsrättenskulleorganisationerna även omges

införtsavdragsrätttill följdfördubblasgåvoflödet attantar att avman
gåvortillförsorganisationernainnebäradetgåvor, skulleför att

miljoner300falletfått det förstamed iskulle havad deutöver annars
kostnad förmedankronor,600 miljoneri det statenskronor, senare

miljoner360respektive180uppgick tillavdragsrättendetta genom
kronor.
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ideella sektornDen

utsträckning kunna övertai ökadorganisationer börIdeella
offent-privatiseringalternativ tillarbetsuppgifter, ett avsom

liga verksamheter.

förvaltnings-verksamheter änandrahand börI första
överlåtas tillmyndighetsutövninginnebäruppgifter som

frågor känsligakan upplevasIorganisationerna. somsom
sekretessförhållanden börkompliceradeeller innebära en

myndighets-innebäreftersträvas attarbetsfördelning som
administrationen.offentligadenkvar inomutövningen ligger

påvarierarmöjligheterOrganisationernas att ta ansvar
förakommunernaplanering börI sinolika orter.

riktlinjerfastställaförorganisationernameddiskussioner att
iskallorganisationernaför hurplaneroch engageras

samhällsarbetet.

skallorganisationernaförcentraltavsättas attResurser bör
kunskapsöverföring,utbildning,brakunna bygga enupp

sådana verksamheter.fördokumentationutvärdering och

skalllättareföreningsanslutnaickeFör ävenatt personer
försöksverksamhetbörfrivilligarbetesig ikunna engagera

genomföras.förmedlingscentralermed

ansvarstagandeorganisationernasstimuleraAtt

statsbidrags-utformningenskall jag vidmina direktivEnligt av
organisa-frivilligastimulera demöjlighetengivningen beakta att

områden.olikaansvarstagande inomtionernas
hushållning denmedbehovettill dettaBakgrunden avanges vara

ochproduktivitetökadkräverDettaoffentliga sektorns resurser:
samhällsorganisa-ochexisterande utgiftsprogrameffektivitet samt att
verksamhet, medföreningsdrivenmånga fall kanItionen omprövas.

effektivtideella krafter,frivilligainslagdess ettstora varaav
offentliga huvud-till detviktigt komplementochalternativ ett

mannaskapet.
faktummin mening detenligtvilktigt motiv attEtt ärannat

organisationerideellaföreningar ochbedrivsverksamheter avsom
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kan utformning fåoch kvalitetges en annan de offent-änen annan
ligt bedrivna verksamheterna.

Jag har tolkat direktivens formulering statsbidragen skallattom
utformnas så de frivilliga organisationernasatt ansvarstagande
stimuleras så den huvudsakligenatt stödformerallmänna ochavser
ersättningar till olika verksamheter. Detta innebär jag i denna delatt
inte i första hand tagit fasta på bidragen till organisationerna utan
deras insatser i samhället.

Eftersom frågor vad kallas den ideella sektorn fått alltom som
större uppmärksamhet under det året, har jag funnitsenaste det
intressant utförligaregöra genomgångatt dessa. Utredningensen av

redaktör Bo Swedberg, harexpert, därför mitt uppdrag samman-
ställt med de allmänna iakttagelserrapport och förslagen blivitsom
aktuella under utredningsarbetet. Förslagen sammanfattas i detta
kapitel. En utförligare redogörelse för bakgrunden till dessa och även
för erfarenheter från andra länder återfinns i bilaga 4.

Förändringar genomförts eller planeras inom landstingsom stat,
och kommuner går i riktning ökat ansvarstagandemot andra änav
offentliga Det viktigtär i denatt uppmärksammaorgan. deprocessen
ideella organisationernas möjligheter sig på olikaatt engagera om-
råden. I samband med diskussioner offentligän huvudmanom annan
bör det naturligt också ha med organisationernaatt ivara bilden.
Enligt min mening finns det idag någrainte hinder för detta.

Arbete med anknytning till dessa frågor pågår inom raden
områden, inom Socialdepartementett.ex. och Socialtjänstkommittén,
inom Kulturdepartementet och Invandrarverket med avseende på
flyktingmottagning och inom Utbildningsdepartementet detnär
gäller driften skolor.av

Civildepartementet har just inlett arbete för stimulera ökatett att
ansvarstagande inom den ideella sektorn. En beredning skall under

treårsperiod arbeta med dessa frågor. Denen skall ha i uppgift att
initiera och stimulera olika verksamheter försökskaraktär.av

Såväl organisationerna kommunerna intresseradeärsom ettav
ökat frånansvarstagande organisationernas sida inom offentliga
verksamheter. Några de initiativ tagits bör intresseav som vara av
för beredningen inom Civildepartementet följa. Jag tänker dåatt

pånärmast de utvecklingprojekt initierats radsom av en
frivilligorganisationer för stärka centrala och viktigaatt funktioner i
frivilligarbetet. Ett sådant initiativ gäller denannat planerade
flyktingmottagningen i Stockholm med insatser från
organisationslivet. återkommerJag till detta projekt i kapitlet.senare
Det skildras också utförligare i bilaga

När det gäller enskilda inte och inteär villpersoner som vara-
föreningsanslutna finns behov kontaktpunkter och förmedlings-av-

för uppdrag. I bilaga 4 den ideella sektornorgan finns utförligareom
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på verksamheterexempelredovisningarochdetta avresonemang om
intressantdetländer. Jagi andra attsåväl Sverigei att voreansersom

ochbehovenfånga och registreraformer förlämpliga attpröva upp
vill hasammanföra demförmedlingsverksamhet somengenom

Därvid bör denvill utföra dem.med demutfördauppgifter som
Danmark ochiförekommerfrivilliginsatserförmedling somav

godkunnafrivillighetscentraler i Norgemedförsöksverksamheten ge
Även arbetsområde förintressanttordedettavägledning. ettvara

beredningen.planeradeden
frågan derasharorganisationernamedkontakterminaI enga-om

jagfinnsbehandlats. Detsamhällssektorerolikainom somgemang
också förför ökatintresseredan oronämnt enmenett engagemang,

skallverksamheterföreningsdrivnaförhoppningarorealistiska attom
Även tankegångar redovisasdessabesparingar.innebära merstora

i bilaga 4.utförligt
meningminenligtavseendedetta ärsynpunkt iviktigEn
mellansamspelbehovetbetoningstarkaorganisationernas avav

godade,finns,Detfrivilligkrafter.ochsektoroffentlig menar
välfärdenförbättraförkonstruktivahitta vägar attmöjligheter att

ochå sidankommunochmellansamarbete stat enaettgenom
nyckel-härSamarbeteå sidan. ärandraverksamhetföreningsbaserad

tillkompletterandeoch börinsatserOrganisationernas ärordet. vara
Då det,servicesystem. ärochtrygghets-grundläggandesamhällets

någotdet finnsviktigtorganisationsföreträdarna, attatt varamenar
punkt.dennauppfattningdelar derastill. Jagkomplement

församhälletsunderstrykadärförvill attJag avsvar
förminskarintesocialtjänsten,inomrättigheter,grundläggande t.ex.

frivilliga. Detöverlåtas till ärkanverksamhetendelarvissaatt av
arbetsuppgifteröverlåtelsesådanvarjeviktigtutomordentligt att av

finnsdetdiskussion ochprincipiellföregås att enenav
vilketorganisationernaochkommunenmellanöverenskommelse om

allaskalldiskussionersådanaIåvilar respektive part.somansvar
uttrycktharhandikapporganisationernaSärskiltdelta.berörda parter

negativtinverkaskullefrivilliginsatserökadefarhågor för att
samhällsservice.tillrättigheterderas

arbets-vilkaprincipdiskussionerbehovetillustrerarDetta omav
organisa-överlåta tilllämpligaochmöjligauppgifter attärsom

princip-upprättamöjligt för kommunernabör attDettionerna. vara
frivilliginsatserutformningenförhandlingsplanerochdokument av

iutförligarefrågor diskuterasDessaorganisationsengagemang.och
bilaga 4.

organisationernaökade insatserVillkor för av
frivilliga förochorgansationerideella attdet gällerNär att engagera

minenligtidagfinnsinsatseroffentligakompletteraellerersätta
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mening inga formella hinder. Det ibland framställs hindersom somhandlar olika demokratiskt fastställdaom regler för värnaatt
individens integritet, det offentliga samtalet eller rättssäkerheten vid
handläggning ärenden.av

Dessa regelverk skall alltså inte hinder förses som att georganisationerna ökat för olika verksamheter. Detansvar möjligtär
överlämnaatt sådant och på sådanaett sättansvar områden att

rättssäkerheten Det viktigttryggas. är särskilt uppmärksammaatt
betydelsen offentlighetsprincipen, sekretesslagenav och olika regler
för överklagande och insyn.

Många statliga bidrag har omvandlats så tidigare restriktioneratt
offentligänmot huvudman tagitsannan bort. De specialdestinerade

statsbidragen till olika kommunala verksamheter har i stort sett
upphört liksom detaljstyrningen verksamheterna. Ett viktigaav par
exempel på detta deär ändrade reglerna för skolan och för
barnomsorgen.

Det finns idag såväl formella möjligheter större öppenhetsom en
för låta offentligatt än huvudman drivaannan verksamheter som
tidigare sköttes kommun och landsting. Närav entreprenader
diskuteras ofta privata bolag. mångaI fallavses kan organisationen

bra alternativett detnär gällervara på sig föratt ta ansvaret en
verksamhet.

Kommuner och landsting kan använda sig privaträttsligaav organ
för sin verksamhet. Det har följa denansetts allmännaav
kompetensregeln, i 2 kap. l § kommunallagennumera 1991:900,
och har också stöd i rättspraxis. Genom den kommunallagen harnya
kommunernas och landstingens möjligheter lämna förvalt-överatt
ningsuppgifter till privaträttsliga förtydligats. I 3 kap. 16 §organ
kommunallagen står att

kommuner och landsting beslut fullmäktige får lämnagenom avvårdenöver kommunal angelägenhet, förav en handhavandevarsnågon särskild ordning inte har föreskrivits, till aktiebolag,ett etthandelsbolag, ekonomisk förening, ideell föreningen elleren enstiftelse. Uppgifter innefattar myndighetsutövningsom enligt 11
kap. 6 § regeringsformen får överlämnas bara det finns stöd föromdeti lag.

En grundläggande regel denär verksamhetatt överlämnas tillsom
privaträttsliga skall falla inom den kommunalaorgan kompetensen.
Kommunerna får därför inte anlita huvudman för åtgärderannan somde inte själva får vidta.

En kommunal angelägenhet får inte heller överlåtas det iom enförfattning har angivits visst kommunaltatt ett skall förorgan svara
denna. Detta utesluter inte vissa delaratt specialregleradav en
uppgift kan fullgöras i privaträttsliga former.
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En förvaltningsuppgift innefattar myndighetsutövning fårsom
överlämnas bara finnsdet särskilt lagstöd för detta ll kap. 6 §om

Ocksåregeringsformen. andra författningsbestämmelser kan
innebära verksamheten skall bedrivas i viss form. påExempelatt
detta finns bl.a. i skollagstiftningen det gäller rektors uppgifter.när
Detta hindrar inte förvaltningen skolbyggnaden skötst.ex.att av av

privaträttsligt subjekt. tvåDe begränsningarna överlåtaförett att en
kommunal verksamhet till alltsåhuvudman ärannan

uppgiften innebär dåmyndighetsutövning, fården baraom
överlämnas med istöd lag,

det föreskrivits särskild ordning kommunalt.ex. nämndom en
för sköta uppgiften.att

Även framgårdet tydligare kommunallagen attom numera av
kommuner och landsting kan lägga verksamhet inte innebärut som

påmyndighetsutövning privaträttsliga subjekt, finns det vissen
osäkerhet rättsläget. Det gäller dels innebörden begreppetom av

långtmyndighetsutövning, dels hur myndigheternas användarätt att
sig entreprenaddrift sigsträcker lagstiftningen har föreskrivitnärav

eller flera nämnder skall sköta kommunens uppgifter. frågaEnatt en
uppmärksamhet i samband med kommunerägnats stor attsom

uppdrar huvudman sköta tidigare kommunala uppgifterattannan
regler offentlighet och sekretess. Medan offentlighetsreglernaär om

sektretessfrågornatämligen okomplicerade, medför rad problem.är en
I propositionensamband med 199293243 ökad konkurrens iom

kommunal verksamhet diskuterades olika problem rörande
Lagrådetdelegering förvaltningsuppgifter. i sitt yttrandetogav upp

frågan sekretess.om
Även åtgärdernade i propositionen föreslagna inte enligtom

Lagrådet några hinder, aktualiserade de behovetmötte av en
sekretesslagstiftningen förhållandei till delegerings-översyn av

frågorna.
framhållitJag jag redan det vid delegeringattanser som en av

uppgifter till offentlig huvudman utomordentligt viktigtän ärannan
dessa och andra rättssäkerhetsaspekter beaktas. Det finns enligtatt

min mening goda möjligheter i första välja sådana områdenhandatt
och arbetsuppgifter inte innebär myndighetsutövning.som

Jag vill exemplifiera dessa med konkret förslag tillettresonemang
områdeinsatser där verksamheten omfattandeett ettgenom

föreningsengagemang borde kunna tillföras kvaliteter. Jag syftarnya
den försöksverksamhet med flyktingmottagning jag redansom

nämnt.
vårtDen ökade flyktingströmmen till land gjorthar det naturligt att

alternativa former flyktingmottagning.överväga Möjligheterna attav
i utsträckning frivilligorganisationernastörre ochengagera ge

för frivilliginsatser har i samband därmed aktualiserats.utrymme
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I betänkandet SOU 1992:133 Mottagandet asylsökande ochav
flyktingar föreslås Invandrarverket inom år skall ha minst 50att tre

samtliga förläggningar inkl. de s.k. fasta förläggningarnaprocent av
utlagda på entreprenad, och verksamheten totalt individ ochatt per
år skall billigare.vara

Det enligt min mening slåolyckligt måletfast äratt att attvore en
viss verksamheten skall överföras till huvud-procent annatav

såmannaskap. Med schematisk uppdelning på verksamhetsformeren
elimineras de fördelar friare resursanvändning skulle kunnasom en
medföra. slåsOm det fast 50 verksamheten skall drivasatt procent av
i privat regi risken mindreär lyckade lösningar genomförsstor att

uppnåenbart för målet.det kvantitiva På detatt sättsamma vore
olyckligt målsättningha all kommunal flyktingmottagningatt attsom
skall överföras i privat regi. alltAv döma innebär det fördelaratt stora

kommunen har påverksamhet detta område ochom egenen
konkurrerar med de givits förtroendetentreprenörer förvaltaattsom
uppgifter tidigare sköttes uteslutande i offentlig regi.som

Betänkandet mottagande asylsökande och flyktingar harom av
remitterats och kommer behandlas under hösten påmed sikteatt en

årets utgång.proposition före
När det gäller organisationernas på områdedettaengagemang

finns det naturligtvis någotinte invända ävenatt mot att
förläggningar för asylsökande drivs organisationer medt.ex. ettav
intresse verksamhetsområde,för detta lika väl de kan drivassom av
privata bolag.

Jag dock fördelarna med föreningsengagemang och deatt ettanser
frivilliginsatser det kan medföra bättre kommer till sin vidrättsom
den flyktingmottagning kommunerna för ochsom ansvarar som
gäller erhållitför uppehållstillstånd.personer som

I dessa fall kan introduktionsprogram för flyktingarna utarbetas
med föreningslivet viktig bas och samarbetspartner. denFörsom en
långsiktiga integrationen flyktingarna i samhället kan förening-av

insatser spela central roll. Jag har initiativ invandrar-arnas en av
förvaltningen i Stockholms kommun diskuterat sådanthur ett

från föreningarnas sida skulle kunna utformas.engagemang
Från sida bör det intresse följa påprojektetstatens näraattvara av

håll för kunna dra slutsatser modellens för- och nackdelar.att om
Statens skulle kunna gälla utvärderingsinsatser.engagemang
Utvärderingen försöksverksamheten ocksåskall helst inkluderaav

kontrollgrupp från den kommunala mottagningen. Dessutomen
skulle det kunna intresse med planeringvara av en gemensam av
utbildningen för fråndem deltar bådeföreningarna, för desom
arvoderade har det formella huvudansvaret förochpersoner som
frivilliga krafter. Om modellen visar sig framgångsrik skulle denvara
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bådekunna utvidgas vad mottagningsärendengäller antalet i
föreningsregi geografisktoch till andra orter.

uppgift ideellaBeredningen med stimulera den sektornsatt
frågor försöks-utveckling kommer under hösten att ta upp om

verksamhet pilotprojekt. det sammanhanget borde detta projektoch I
ocksåintresse. kan idé denkunna Det övervägaattvara omvara av

nyligen tillsatta invandrar- och flyktingutredningen skall initiera
på fåliknande försök andra för jämförelsematerial.orter att ett

föreningarnas möjligheterVillkoren för flyktingmottagning och för
sannolikt mycket olika den lilla isigatt ut orten, enengagera ser

småstad och i storstaden.

Bidrag organisationernatill

frågan organisationsbidrag.behandlathar i kapitel 3 och 4Jag om
Sådanaverksamhet.riksorganisationernasstöd tillDessa är ett egen

organisa-alltså egentligen intebidrag berörs resonemang omav
för offentligttill eller ersättningtionernas insatser komplementsom

uppdrags-för olika verksamheter,huvudmannaskap ärsom en
ersättning.

stärkajag dock peka behovI avseende vill attettett orga-av
direkt koppling tillverksamhet, mednisationernas centrala

de behovideella sektorn. Det gällerden stora somresonemangen om
åren utbildning,fördekommer finnas närmasteatt av resurser

samband meddokumentation ierfarenhetsutbyte, utvärdering och att
i fler och uppgifter.föreningslivet sigdet ideella nyaengagerar

sociala insatsersig ideellt arbete ellerOrganisationer ägnarsom
systematiskt byggasaknat förolika slag har ofta att uppresurserav

för utveckla arbets-behövsde centrala verksamheter attsom
frånolika projekt ellerföra kunskaper vidare mellanmetoderna och

också medvetenårtionde finns behovtill Detnästa.ett merav en
behålla flerhållning framföralltgäller ochdetnär att engagera

tillsin tid och sitt kunnandefrivilliga intresserade ställaär attavsom
förfogande.

tid. sigidag människors Om deEn bristvara ägnarärstor som
till praktiskinte den tid de offrar kommerfrivilligarbete känner att

länder, där erfarenheternadelta snabbt. I andralusten attnytta, avtar
omfattande, har det kallasfrivilligarbete olika skäl är somav merav

planeringframträdande plats vidof volunteersmanagement aven
måstepå i förstafrivilligarbetesigverksamheterna. De etttarsom

också få sigfå chans lärade De börhand känna gör attatt nytta. en
något själva utvecklas i sin roll.och att

organisationsledningarnasSådan för förbättraverksamhet att
administration och skapamöjligheter utveckla frivilligarbetetsatt

måste byggas och utformasopinion för ökade frivilliginsatser upp av
i initialskede krävaorganisationerna själva kan extraett resurser.men
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Som jag redan finnsnämnt i bilaga 4 beskrivning förslag tilletten av
försöksverksamhet initierats Röda korset och antal andrasom ettav
organisationer. Detta initiativ bör enligt min mening stödjas.

Erfarenheter offentlig huvudmanänav annan

Det finns få studier hur gårdet landstingnär och kommunerstat,av
överlåter arbetsuppgifter till huvudman. Försök medannan
privatiseringar i kommunerna har bara pågått under kort tid och
systematiska jämförelser svåraär Ettgöra. de ambitiösareatt av
försöken belysa privatiseringens effekteratt frånär rapporten
Industriens utredningsinstitut, Sveriges systemskifte i fara Stefanav
Fölster m.fl. De redovisar resultat jämförelser mellan olikaav
kommuner genomfört privatiseringar. Med reservation för vissasom
brister i underlaget redovisas följande resultat.

Materialet påtyder den relativa förändringenatt kommunernasav
kostnad till följd privatisering tenderar minska med tiden.attav
Många privatiserade verksamheter har initialt låga kostnader men
höjer sedan successivt kraven kommunerna.gentemot

Undersökningen jämför borgerliga och socialdemokratiska kom-
och redovisar följande slutsatser.muner

Båda har privatiserat ungefär lika mycket. Centerleddagrupperna
kommuner har privatiserat minst och moderatledda kommuner har
privatiserat Socialdemokratiska ligger mitt emellan.mest.

De borgerligt styrda kommunerna hade mindre kostnads-en
effektivisering i de privatiserade verksamheterna de social-än
demokratiska. Den skillnaden liggerstörsta dock i förändringen av
kommunens kostnader för den verksamheten, till deegna
socialdemokratiska kommunernas fördel. Detta tyder enligt
författarna på de borgerliga kommunerna varitatt generösare mot
privata entreprenörer.

Som förklaring till de borgerliga kommunerna inteatt lyckats lika
bra med kostnaderna i samband medatt privatiseringenpressa anges

graden konkurrensatt är i destörre socialdemokratiskaav
kommunerna. I synnerhet verkar konkurrens med verksamheter i
kommunens regi spela roll. När privat verksamhet inteegen en en
tävlar någonmed kommunal motsvarighet kostnads-uppges
förändringen 3,1 medan motsvarande förändringprocent, vidvara -
kommunal konkurrens 6,2är procent.-

I kommentar författarnasäger det anmärkningsvärtären att att
konkurrensen med kommunernas verksamhet i regi verkar ledaegen
till kostnadssänkningarstörre konkurrensenän mellan privata
entreprenörer.

Uppgifterna vilka verksamheter privatiseras intressant.ärom som
De verksamheter kommunerna valt privatisera har likartadattsom en
profil. Det har visat sig svårt privatisera verksamhetattvara en som
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verksamheterdåligt. valt privatiserahar i ställetfungerar Man att som
förtillkommitprivatiseringar kan haEn delfungerar bra. att
medsådana, för lösa problemframgångsrika intedemonstrera att en

variationsrikedomeninnebärverksamhet. Detoffentligt driven att
verksamhetema.mellan de olikasärskiltinte är stor

min meningden enligtstudie eftersomredovisat dennaJag har ger
organisationerna kanden rolldiskussionenbakgrund tillgod omen

ytterligareföra inområde. fördelbördetta Detspela attvara en
Trotsprivatiseringar i kommunerna.aktörer övervägernär man
finnsdetförefaller dethittillserfarenheterbegränsade som om

sighuvudmänolikaflerafördelar med etttyperatt engagerarav
idärför organisationermening börverksamhetsområde. Enligt min

drivs iuppgifter idagolikaanlitas förutsträckning kunnastörre som
privat regi.kommunal eller
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bättrebörunikaföreningslivets tassvenskaDet resurser
Flertalet störresamarbetet.internationellai dettillvara

ingår iländer ochi andramotsvarigheterharorganisationer
börkunskaperkontaktnät ochDerasnätverk.internationella

vårt internationella umgänge.iutnyttjas bättre

insatserorganisationernasnationelladeförArbetsvillkoren
börResurserförbättras.sammanhang börinternationellai

internationelltisådana deltagandekostnader förföravsättas
med.mäktarsjälva inteorganisationernasamarbete som

internationella rollOrganisationernas

derasgällerflerfaldig. Denrollinternationella ärOrganisationernas
mellaninternationella samarbetsorgani olikamedverkanformella

också självständigtinnebärviktigaste. Dendetdär FN attländer, är
tillsam-ochsamarbetsorganarbetet i dessagranskaoch kritiskt att

påverka ochorganisationer försökalikasinnadeandramedmans
önskvärd.finnerriktning dei denförändra systemen

samverkan överockså organisationernashandlarDen egenom
väckasolidaritetsarbeteinternationelltochgränserna att genomom

missförhållandenmobilisera till insatserochländeropinion i olika mot
rättigheterna.mänskligadeoch brott mot

Över arbete. Dettai FN:sorganisationer deltarinternationellatusen
vadavgränsningarhitta klarabehovväxandehar lett till attett avav

FN:sInomorganisationsmedverkan.betraktaär att somsom
kommitté försärskildfinnsråd ECOSOCsocialaekonomiska och en

organizationsnon-governmentals.k.organisationer,icke-statliga
enskildainternationelladedefinieras och avgränsasNGOs. Där

stärka sittarbete. Fördeltagande i FN:sorganisationernas att
konsultativorganisationer harhar deinom FN statussamarbete som

samarbetsorgan.bildatinom FN-systemet ett
andraimotsvarighetervårt land hariorganisationerFlertalet

världsomspännandeingår ofta iOrganisationernaländer. samver-
kontakt-internationellaviktigastedeochkanorgan utgör aven

i landet.ytorna
biståndsinsatser.viktigaförfrivilligorganisationerOlika svarar

bred föran-harmänskliga rättigheterförSveriges enengagemang
internationellaiSveriges insatserFörorganisationerna.kring bland

både förgällerviktig.medverkan Detorganisationernasärorgan
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formulerandet svensk policy och för förankringen här hemmaav en
de åtagandenasvenska i olika internationellaav sammanhang.

Dessa organisationer får idag allt viktigare roll i internationellaen
sammanhang. Organisationerna formerar sig i olika grupperingar,
ibland med sakfrågorna i fokus, ibland med själva organisations-
aspekten intresse. Just stärkagemensamt representationen försom att
icke-statliga och icke affärsdrivande organisationer i olika interna-
tionella sammanhang har blivit viktig fråga för dessa.en

Ökad rörlighet och möjligheter till snabb infonnationsinsamling och
-spridning datanät har givit organisationerna roller ochgenom nya
funktioner. återskaparDe på det internationella planet något deav
funktioner de tidiga folkrörelserna hade. Genom tidigtsom att
uppmärksamma hot vår miljö och missförhållandenmot olika slagav
kan de snabbt och bilda opinion i internationellaagera gemensam

och i de olika länder där de verkar.organ
Amnesty International klassisktär och viktigt påett exempel det

internationella samarbetets betydelse för organisationerna. Frågor om
övergrepp kvinnor i krig fåtthar ökadmot uppmärksamhet genom
internationella kvinnoorganisationers insatser. Det är svensken
facklig organisation TCO lyckats skapa och sprida försom normer
skärmbildsstrålning, används referens helaöver världen.som nu som

De enskilda organisationernas inärvaro FN-systemet, i ESK och
andra internationella sammanslutningar har tillmätts allt större
betydelse. Deras olika frågor internationell karaktärsyn t.ex.av -miljö, bistånd och mänskliga rättigheter idagägnas intresse.stort-

Inom EG har kommit allt starkare betona de olikaattman
organisationernas betydelse för samarbetet braatt grund ochge en
förankring i medlemsländerna. I Sverige har detta tagit sig uttryck
bland i de informationssatsningar införannat EG-ornröstningen som
folkrörelserna inbjudits deltaatt

Inom det europeiska samarbtet också Europarådetär och ESK-
viktiga fora för organisationernas medverkan.processen

Jag vi i Sverige bör kunnaatt göra systematiskaanser mer
ansträngningar för utnyttja den kunskapatt och de kontakter som
organisationerna har.

Organisationerna för sinär medverkan i utsträckning beroendestor
offentligt stöd. Särskilt mindre och organisationerav kanresurssvaga

ha svårt bekosta internationellt deltagande,att samtidigtett justsom
dessa organisationers synpunkter kan särskilt viktiga få medattvara
i diskussionerna.

På del departement och myndigheter finns särskilda anslag fören
internationella kongresser och Organisationernamöten. kan dessaur
anslag söka bidrag för sådana de inte själva kanarrangemang som
betala. Dessa möjligheter idag otillräckliga.är De viktiga vårtär för
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uppmärksamhet iinternationella arbete och bör ägnas större
framtiden.

område organisationernas särskiltde olikaEtt där ärengagemang
både opinionsbildning för praktiska insatserför ochviktigt är

belysasbiståndet. Organisationernas u-landsengagemang kommer att
sekretariatet förnyinrättadei med det inom UD utvär-samband att

bistånds-u-landsbistånd förde olika metodernadering överserav
administration.

och EGOrganisationerna

internationaliserings-fleraEG-medlemskapeventuelltEtt är en av
åren i fokus.fråga Förkommer deaspekter. Denna närmaste att vara

innebärai EG kommamedlemsskaporganisationerna kan att stora
omställningar.

stödordningarlagstiftning och olikaolikamedlemsländer harEG:s
pågår EG-kommissioneninomarbeteorganisationer. Detför sina som

gällerharmonisering särskilt detförriktlinjer närmed utarbetaatt en
Enligtockså organisationerna.i hög gradskattelagstiftningen berör

problemfrån särskildamedlemsländerna har debedömare som en
iuppmärksammatsför föreningslivet intemedföraharmonisering kan

olika förslagen.vid utformningen deutsträckningtillräckligt stor av
hjälpinsatserarbete medinriktning främstOrganisationer med

särskild kommitté,rättighetsfrågor bildathar därförmänskligaoch en
harmoniseringenInför arbetet medreformCharities tax avgroup.

Charitiessärskild Europeanhar dessutommervärdesskatten en
finns isekretariatbildats. DessValue Added TaxCommittee on

London.
frågor. gälleri dessa Detoklarheter inom EGfinns radDet ex.en

tidigare harmoni-i Denhållningen momsharmoniseringtill stort.
från eliminerautgick behovetmervärdesskattenseringen attavav

Efterhandkonkurrensen.kunde snedvridaolika momssatser som
för beräkning denfå rättvistkorn strävan ett systematt av gemen-

Huvudinriktningen harspela allt roll.EG-budgeten störreattsamma
innebäramomsbasen. Det skulleländernas bidragvarit beräknaatt

det svenskaså vittomfattande verksamhetförundantagatt somen
svårt drivaskulleolika aktiviteteroch dessföreningslivet attvara

igenom.
svårtidagfrågor behandling. Detunder ärDessa attär nu

1996. förefallerutformas efter Detkommerförutsäga hur systemet att
från kommissionens sidaambtitionernuvarandemeddetsom om

1996.svårt efterhävda O-momskommer bli attatt en
Charitiesdå, enligt The Europeanorganisationerna blir detFör

för in-momsreduktionviktigtCommittee Value Added Tax, atton
också drivsden linjeutgående harmoniseras. Dettaoch är sommoms

EG-parlamentet.av
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De huvudområden VAT-kommitténtre viktigastsom attanser vara
bevaka på och tjänster tillhandahålls organisa-moms varor som av
tionerna, på andrahandsförsäljning, biljetter till tillställningar och

arrangerade ideella organisationer,evenemang av t.ex.som
fotbollsmatcher, danstillställningar kulturevenemang.och

ÅDet handlar frågori dessa naturligtvis svåra avvägningar.om ena
sidan sådanabör skapas organisationsstatus inte kansystem att

för fåanvändas orimliga konkurrensfördelaratt andragentemot
aktörer utför tjänster eller tillhandahållersom samma samma varor

Åaffärsmässiga villkor. fårandra sidan sådanainte harmoniserings-
ambitioner gå det föreningslivöver hävd haftut vissasom av
inkomstrnöjligheter frånundantagits skatt.som

Jag har för markera frågorsdessa vikt skrivit statsrådettillatt Ulf
Dinkelspiel. I sitt den juni framhåller17 1993 frågornashansvar
betydelse mångaför individer, föreningar och organisationer och
meddelar de för närvarande under beredningatt är med sikte
svenska positioner inför EG-medlemskapsförhandlingarna i näraen
framtid. Frågorna bereds inom Finansdepartementet.

Europeiska organisationer

Ett arbete direkt inriktat organisationernaär inom EG ärsom mer
förslag till förordning behandlas inomett EG-kommissionensom nu
bildandet europeiska organisationer. förslagetI COM 91 273om av

behandlas organisationernas inom den markna-status gemensamma
den.

utgårFörslaget från organisationer, företag,sättatt samma som
skall kunna inom EG-ornrådethela deras karaktärutan attagera av
frivillig sammanslutning skall behöva förlorad. Förordningen skall
kunna tillämpas för sammanslutningar verksamma inomärsom samma
fält och målsättning,med deras organisationsforrn.oavsettsamma

Förordningsförslaget innehåller inga avgränsnings- eller defini-
tionsförslag. Listan organisationstyperöver kan tänkas bildasom

europeiska organisationer lång. kommentarernaIär tillgemensamma
förslaget framhålls den nationella lagstiftningen områdedettaatt
skiljer sig mellan medlemsländerna. Syftet förslagetmed är att
organisationer fåskall möjlighet registrera sig EG-baseradeatt som
organisationer med hela den inre marknaden arbetsområde.som

En sådan fårorganisation därmed möjligheter inom helaatt
området sluta kontrakt, köpa egendom, gåvor ochmottaga
donationer, anställa personal och föra talan i domstol.

Representanter för det direktorat, DG XXIII, främst har handsom
frågor de olika ideellarör organisationerna dessaom som attmenar

frågor alltför lite frånägnats uppmärksamhet kommissionens sida.
Kommissionen har därför hösten 1992 beslutat låta utarbetaatt ett
arbetsprogram för de åren. sådantnärmaste Ett skalltre program
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organisationsområdet båderesultera i agenda för det gällernären
områden.skattefrågor Kommissionen haroch andra relevanta för

sådant ocksåochavsikt arbeta inom ett attatt ramprogram
förnyelseprojekt intresse för organisationernas rollsamfinansiera av

inom EG.

EG får bli hot organisationernainte ett mot

märkbaraorganisationerna de kanskeFör de svenska rör mest
skattefrågor anpassning till deocheffekterna EG-medlemskap enav

utgångspunkt iidag eller planeras. EnEG-regler gällersom
vårt organisationslivförhandlingarna medlemskap bör attett varaom

vår nationelltsvenska Hur viviktigt inslag i särart.utgör ett
fåutsträckningvåra bör i kunnaorganisationerbehandlar stor

självbestämmande. lsubsidiaritetsprincipens förinrymmas inom ramar
behållafå sin nuvarandemån organisationernabörgörligaste

ställning.
internationaliserings-olyckligt deJag detatt vore omanser

harmonisering med EG-ochEG-medlemskapsträvanden ett ensom
ekonomiskaorganisationernasminskainnebär skullereglerna

intemationaliseringsarbete. Det finnsaktivt delta imöjligheter ettatt
EG-medlemskapuppfattarockså organisationernarisk ettettatt som

ocksåställsinom EGmöjlighet. Etthot än engagemangmer som en
internationellttill vidaremotsatsställningofta i debatten i ett

samarbete.
det skallmotverka detta innebär avsättasMitt förslag för attatt

internationella arbete.organisationernasförresurser
departementensöka de olikaolika EttDetta kan ske sätt. är att

ändamål inom myndigheternaochdispositionsmedel för detta att
internationelltiorganisationernaberäkna medel för att engagera

organisationerna ellerstatsbidragen tillarbete. ökaEtt är attannat att
fårsjälva fattaorganisationernaförbeloppavsätta somgemensamma

användning.beslut derasom
föredra. Idag deltarlösningenEnligt min mening denär attsenare

myndigheternas villkoralltför utsträckningorganisationerna i stor
ställningstagandesjälvständigtsamarbetet. Etti internationelladet

fråga internationella samarbets-från sida i vilkaorganisationernas om
självständigalinje med denområden prioriteras iskall är mersom

i övrigt förordar.föreningslivet jagställning för som
vidockså och myndigheterviktigt departementDet är att en

åtagandeninternationellakostnaderna förfortsatt analys tarav
olyckligt ökadekostnader. Dettill organisationernashänsyn vore om

vänder det inter-organisationernaskulle leda tillkostnader att
det kompensa-Lika olyckligtsamarbetetnationella omvoreryggen.

så får ersättningar fördekostnader utformadestion för ökade attatt
på såsammanhang hemmaplani internationelladelta attutarmasmen
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basen för deras deltagande försvagas. Sverige har allt påvinnaatt att
livskraftiga och resursrika organisationer kan delta i samhällsarbetet
såväl härhemma i det internationella samfundet.som
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utredningens förslag

Organisatoriska förändringar

Mina förslag tillsyftar ändra inriktningen statsbidrags-att av
sågivningen till organisationerna de olika bidragskategoriernaatt

renodlas och rollfördelningen blir tydligare mellan departement,
föreslårmyndigheter och organisationer. organisationernaJag att

fåskall befogenheter själva fördela bidragsmedel.ökade att
frihet, utnyttjad,För organisationerna bör denna kunna leda tillrätt

på områdena Organisa-samarbete och förnyelse de olika ökar.att
tionernas samverkan för förbereda sig för och delta i inter-att
nationaliseringsarbetet bör lättare kunna utvecklas.

principer för kunnaDen budgetprocessens attnya anpassas
på innebär förenklingar itillämpas organisationerna. Förslagen den

organisationsbidrag ersättningar.administrativa hanteringen och Iav
initialskedet innebära främst förkommer det visst merarbete deatt

måldokumentdepartement skall utforma för sinasom orga-
Pånisationsbidrag. längre sikt kommer det innebära kunskaps-att en

och kompetensuppbyggnad departementen det gäller de olikanär
organisationsornrådenas verksamhet och villkor.

Mitt förslag till metod för delegering uppgiften fördelaattav
bidrag sådaninnebär delegering idag sker enligt minstatt som sex
olika modeller blir enhetlig. Delegering förvaltningsuppgiftermer av

innebär myndighetsutövning förenklas gäller bidrags-detnärsom
fördelning, dvs. myndighetsutövningden handlartyp attav som om

förmån.besluta om
fråga målstyrningI och utvärdering kommer organisationernaom

själva påförväntas sig arbetsinsatsen regerings-Förstörreatt ta
kansliet frågorinnebär förslagen dessa angrips systematisktatt mer
och viss andel kommittéanslaget för utvärderingsarbeteavsättsatt av
på respektive ansvarsområden.departements

Totalt torde mitt förslag i dessa avseenden kostnads-sett vara
neutralt. De administrativa förenklingarna innebär besparingar.

fåSamtidigt bör organisationerna ökade för det deresurser ansvar
föreslåroch de ökade insatser jag de skall iövertar göraattsom

internationella sammanhang.
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Kunskapsuppbyggnad

Huvudparten den statistik och andra uppgifter rörav som or-
ganisationerna bör hanteras inom existerande främstsystem,
Statistiska centralbyråns undersökningar och Riksrevisionsverkets
redovisningar nationalräkenskaperna. SCB bör fortsätta de serierav

påbörjats. Redovisningsrutincrna för nationalräkenskapernasom
så går fådet korrekt uppfattning vilkenatt attanpassas en om om-

fattning bidragen till organisationerna har. Detta handlar redanom
pågående arbete. förbättringEn arbetsmetoderna bör inte inne-av
bära någon merkostnad.

Vid sidan dessa grundläggande kunskapskällor forskningbörav
stimuleras, utvärdering genomföras, med inslaggärnaextern av
utländska utvärderare, och specialstudier treårigainitieras. Den
planeringsperiod föreslårjag för organisationerna innebär attsom
dessa inom treårsintervallet har anledning systematiskt byggaatt upp
relevanta kunskaper för sin redovisning.

Ansvaret för beräkna sådanmedel för kunskapsuppbyggnadatt
påligger de departement har för organisationsbidrag.som ansvar

Civildepartementet har i egenskap fackdepartement för folkrörel-av
sådanasärskilt för initiera studier och utvärderingar.attserna ansvar

ocksåDetta departementen ackumulerade kunskaper för sinager
analyser. Detta innebär användande befintligt material och börav
inte någradra kostnader.extra

Föreningarnas ekonomi

När det gäller föreningarnas ekonomi kan rad ovissa faktoreren
inverka på situationen åren.under de De volymernärmaste stora som
det frågahär med totalt mellan 20 och 30 miljonerär medlemskapom
i olika föreningar varje förändring i och avgifter handlargör att moms

mycket belopp. En momsbeläggning innebärstora portotom av en
kostnadsökning i storleksordningen 300 till miljoner400 kronor för
organisationerna och deras tidningar. organisationstidningarnaFör är
tryckerikostnaden mellan 25 och 30 budgeten.procent procent av
En momsbeläggning tryck medför kostnader förstoraav
organisationspressen. Nyligen införda avgifter för mottagare av
portgiroinbetzilningar innebär påkostnad uppskattningsvisextraen
mellan 100 och 200 miljoner kronor för organisationerna. Om
organisationerna till föjd EG-anpassning eller skäl misterandraav av
delar sin nuvarande gynnade ställning det gäller skatt ochnärav

svårberäknadeökar kostnaderna med betydande belopp.moms, men
Till detta kommer den nyligen genomförda momsbreddningenatt
inneburit merkostnader för organisationerna. För dessa kostnader har
endast idrotten och organisationer med barn- och ungdoms-

fåttverksamhet viss kompensation.
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alltså för organisationernasSammantaget kan del räkna medman
årenvissa, eventuellt kostnadsökningar de till följdnärmastestora av

pålagor.avgifter och eventuella ytterligare Förporto, stats-moms
kassan innebär detta motsvarande förstärkning.

också övrigtOrganisationerna kommer i ökade kostnader imötaatt
små. föreslårframtiden. Möjligheterna öka statsbidragen Jag iäratt

stället begränsad avdragsrätt vid beskattning skall införas föratt en
gåvor gåvororgansationerna. avdragsrätt för innebärtill En att

avstå från vissa skatteintäkter stimulerar enskildastaten attgenom
organisationerna. Mitt förslag innebärbidrag till attattpersoner ge

gåvansskattereduktionen blir 30bidrag procentstatens genom av
alltså organisationerna inkomstervärde. Det större änger

statsbidragen.motsvarande ökning av
svåraförslag naturligtvis beräkna. OmEffekterna detta är attav

i genomsnitt 3 000 kronor200 000antar attman personer ger var
för, kostnaden bli 180 miljoner kronor.de yrkar avdrag skullesom
för 000 blir 360 miljoner kronor.kostnad 400Motsvarande personer

organisationslivet samtidigt tillfördes i detskulle innebäraDetta att
i 200 miljoner kronor.förra 600 miljoner kronor, det lfallet senare

gåvorna till följd avdragsrätten,fördubblasOm antar att avman
organisationerna vad de skulleinnebäraskulle det utöveratt annars

600fått fallet miljoner kronor, i dettillförs i det första 300ha senare
miljoner kronor.

måste ocksåövriga effekter detta förslagBedömningen av av
starkpå organisationer harbasera sig antaganden. De som en

få substantiella tillskott tillbör kunnaförankring bland medborgarna
ökad självständighet.sin verksamhet och därmed en

del organisationer medan andraLotteriinkomster viktiga förär en
inkomstmöjlighet. dem harvalt utnyttja denna Förinte storaatt som

statsbidrag kaninkomster lotterier innebär mina förslag derasattav
komma minskas.att

år från årSådana mekaniskt böravräkningar kan inte ske utan
år gårnågra folk-först utvecklingen avläsa ochövergöras när att

på bedömas säkrare.möjligheter lotterimarknaden kanrörelsernas
innebär minskade statsbidrag, kan detOm ökade lotteriinkomster

frånavstår utnyttja dennaorganisationerinnebära fler attatt
få proportionerna mellani sin till följdinkomstkälla. Det kan tur att

förskjuts till de statliga lot-föreningslotterier och statliga lotterier
Ökade inkomster förteriernas fördel, med staten.

Den ideella sektorn

föreslår utsträckning skall komma iorganisationer i ökandeJag att
på offentligfråga verksamheter läggsolika ännär ut annan

Sådana vanligast i kommunalahuvudman. är samman-arrangemang
förvaltningsuppgifter tillhang. delegering olikaEn änannanav
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offentlig huvudman bör i första hand gälla sådana uppgifter intesom
innebär myndighetsutövning.

Det innebär organisationerna kan komma iatt ökandeatt ut-
sträckning olika servicefunktioneröver och andra uppgifterta inom
kommunal förvaltning och myndighetsfunktionen renodlas.att

En variationsrikedomstörre i verksamhetsformerna och deras
huvudmannaskap förefaller tillgängliga döma harapporter attav en

påeffekt de administrativa kostnaderna, både inom degynnsam
verksamheter överlåtits inomoch behållitsde i offentlig regi.som som

Självständigare organisationer

Mina förslag syftar till skapa självständighet bådestörre formelltatt
och ekonomiskt för organisationerna och dem möjligheter att tage

istörre samhällsarbetet.ansvar
Jag har inte utformat några detaljerade förslag till bidragsnivåer,

eftersom detta bör del i den ordinarie budgetprövningen.vara en
Med de organisatoriska förändringar jag föreslår bör det blisom

fålättare överblick de olika departementensöveratt organisa-en
tionsbidrag ocksåoch därmed avvägningar mellan olikagöraatt
områden.

De olika tillgängliga finansieringsformerna låter organisationerna
välja de vill på lotteriinkomster eller vända sig tillsatsaom
medlemmar och sympatisörer för vädja ökade insatser. bådaIatt om
fallen bör statsbidragsberoendet kunna minska.
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Bilaga 1 Direktiv

Kommittédirektiv
gg

få

Dir. 1992:8
Bidrag till ideella organisationer

Dir. 1992:81

Beslut vid regeringssammanträde 1992-06-25

Chefen för Civildepartementel, statsrådet Davidson, anför.

1 Mitt förslag

föreslårJag särskild utredare tillkallas med uppgiftatt över ochen att se
lämna förslag till de principer bör för bidraggälla till ideellastatenssom or-
ganisationer.

2 Bakrund

Den verksamhet bedrivs i folkrörelser och andra ideella organisatio-som
betydelsefullär för det svenskasamhället. Människor sluter signer samman

i föreningar för lösa frågor och odla sinaatt intressen. Förgemensamma
många människor erbjuder föreningslivet meningsfull fritid, där de del-ären
aktiga i social gemenskap.större Barn och ungdomar lär sig demokratiskaen
arbetsformer. För dem deltagandetutgör i föreningslivet god grund fören

utvecklas till fria och självständigaatt individer. Föreningslivet har vidare en
viktig roll i arbetet för främja jämställdhet mellan kvinnoratt och män.

Människors större självständighet och ökade kunskaper vidgade in-samt
personligt i frågortresse olikaatt ta ett föreningslivetsökar betydelseansvar

och påställer krav dessförnyelse. Samtidigt föreningslivetär i hög grad bero-
ende bidrag från den offentliga sektorn, vilket minskar dess självständig-av
het.

föreningslivetStatligt3 stöd till

Staten kommunernaoch stöder föreningslivets verksamhet såväl med
upplåtaekonomiska bidrag med lokaler och tillhandahållaattsom materiel.

Det finnsstatliga stödet underupptaget flera huvudtitlar i statsbudgeten.
Exempel stöd till idrott, ungdom, handikappade,år humanitära ändamål
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och fria trossamfund.
kartlagtsregeringens uppdragstatliga föreningslivet harDet stödet till

stkt Statligt1991:6har redovisats iStatskontoret. Uppdraget rapportenav
uppgick totala stödförcningsstöd kartläggning. Enligt statensrapportenen-

budgetåret kronor.7,5 miljarder Avföreningslivet 198990 tilltill under ca
stöd via hjälporganisationernamiljarder humanitärtdenna 3,5utgörsumma

och lönebidragsanställningar.
denrskr. 394198788:150bil. FiU30,Riksdagen beslutat prop.har att

detaljregle-utsträckning skallstatliga i mindreverksamheten styras genom
organisation. I stället skallring resurstilldelning, arbetsformer och inreav

resultat.mål, och kravekonomiskastyrningen ske ramargenom

Problem4

utvärderinguppföljning ochBrister i

uppföljning ochibristerpekar sinStatskontoret i statensstorarapport
förtillräckligt underlagfinns sällanutvärdering bidragsgivningen. Det attav

regeringenmål ochnår bidragsgivningenförtill deavgöra somom man upp
Överblick också bidrags-den samladesaknasformulerat. överriksdagen har

andra fak-risk för detdärförlill föreningslivet. Det finns ärgivningen atten
bidragsgivningen.aktuella behovendeân styrtorer som

Sektorrkering

rå-utifrån de behovföreningslivet utformasbidragen tillstatligaDe. som
upprätthållasyfte delsBidragens ärsamhällssektorer.olika attder inom en

ideella insatser,och delsfrivilliga utgöraorganisationsstruktur att ettviss av
förekommersektor. Dessutominomverksamhetenstöd tilldirekt upp-en

tjänster föreningslivet.liknas vid köpkandragsstöd närmast avavsom
olika samhällssektorer ochmellanvarierarför bidragRegler och former

bidragsgivning till föreningslivetgällernågra principer vadenhetliga statens
förhållningssättsåledes konsekventsvåra saknasurskilja. Deti dag ettär att

administration.omfattning, inriktning ochbidragensgällervad

Bidragsberoende

påpekasprop. bil.budgetproposition l99l92zl00 14, 20års1992 att1 s.
i många avseenden bidrags-utvecklat alltförföreningar harmånga ett stort

beroendet föreningslivetsförstärks möjlig-ekonomiskaDet attberoende. av
verksamhet små.sin i regelfinansiera ärsjälvtheter att

och finansierar folkrörelsernafrivilliga insatser statsbidragVid sidan av
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3

sin verksamhet från pågåendelotterier.t.ex. inkomster parla-Dengenom
mentariska Iotteriutredningen 1991:01 har bl.a. läggaC till uppgift framatt
förslag positivt påverkakan folkrörelsernas möjligheter öka sina in-attsom
täkter från spel och lotterier. Utredningen skall lämna sitt slutbetänkande

årunder 1992.

Behovet utredningav

Det anförda vid handen det finns behov denatt överattger seav nuva-
rande bidragsgivningen i åstadkommasyfte enhetliga principer föratt sta-

stöd till föreningslivet.tens En utredare bör därför tillkallas för överatt se
och lämna förslag till de principer bör gälla för bidrag till folk-statenssom
rörelser och andra ideella organisationer.

Uppdraget5

Utredarerrs övergripande uppgift hör möjligheternaövervägaatt attvara
skapa enhetligt och konsekvent förhållningssättett från sida imer statens
fråga bidragsgivningen till föreningslivet.om

Ett viktigt mål bidragsgivningenår hör förenklasatt och tyngdpunktenatt
läggs uppföljning och utvärdering. De principerna förmer bi-statensnya

dragsgivning bör därför anpassadetill den mål- och resultatoriente-vara nya
rade budgetprocessen, bidragen skall kunna årligen.omprövas En analys
bör därför göras syftena med olika bidrag och möjligheterna följaav att upp
resultaten.

Utredaren bör vidare fram olika metoder för lämpligata resultatmått när
det gäller föreningsdriven verksamhet. utgångspunktMed härifrån bör utre-
daren ivad månöverväga det möjligt åstadkommaär enhetliga principeratt
för utvärdering bidragsgivningen. Av vikt därviden ärstorav att utrymme

för anpassning bidragen till olika samhällssektorer.ges av
Ett mål åstadkommaärannat att gradstörre självfinansieringen av av

verksamheten och öka föreningslivetsatt självständighet. Utredaren bör
därför studera och lämna förslag till hur föreningslivets självständiga ställ-
ning kan förstärkas ökad självtinansiering verksamheten.genom Fören av
detta ändamål bör föreningslivets ekonomiska villkor i kartläggas. Där-stort
vid bör föreningslivets ekonomiska situation i den mån påverkasden skat-av

och ocksåavgifter beaktas. Utredarenter bör också lämna förslag på hur
bidragsgivning, i sambandstatens med förbättrad situation för självfinan-en

tillgångsering och ökad till spelmarknaden, kan minskas. Flera olika nivåer
i besparingar bör redovisas.

Det samhällsekonomiska läget innebär det i alltatt större utsträckning
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kommer ställas krav hushållningatt med den offentligastora sektorns re-
Detta kräver ökad produktivitet och effektivitetsurser. existerandesamt att

utgiftsprogram och samhällsorganisationen mångaIomprövas. fall kan för-
eningsdriven verksamhet, med dess inslag frivilliga och ideella kraf-stora av

effektivt alternativter, ochett viktigt komplement tillvara det offentligaett
huvudmannaskapet. Vid utformningen principerna för statsbidragen börav
utredaren beakta möjligheten stimulera de frivilliga organisationernasatt
ansvarstagande inom olika områden.

6 Arbetets bedrivande

Utredaren bör i sitt samrådaarbete pågåendemed utredningar kansom
ha betydelse för bidragenöversynen till föreningar och andra ideellaav orga-
nisationer, exempelvis Lotteriutredningen C fråga1991:01. l ansvaretom
för uppföljningen bidragen och dessadministration i övrigt bör utredarenav

del det anförts i folkrörelseutredningensta betänkande SOUav som
Mål1988:39 och resultat- principer för det statliga stödet till förenings-nya

livet.
Utredaren innehålletskall beakta i regeringens direktiv till samtliga kom-

mittéer och särskilda angåendeutredare utredningsförslagens inriktning
dir. 1984:5 och EG-aspekter i utredningsverksamheten dir. 1988:43 samt

regionalpolitiska effekter dir. 1992:50.om
Utredaren skall redovisa de delar uppdraget innebär budgetmäs-av som

siga konsekvenser den 15 oktober 1992.senast
Utredarens arbete skall avslutat den juli1 1993.senastvara

Hemställan7

Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag regeringen be-attnu
myndigar chefen för Civildepartementet

tillkalla särskild utredare med uppgiftatt och lämnaöver förslagen att se
till de principer bör gälla för utformningen bidrag till folk-statenssom av
rörelser och andra ideella organisationer,

besluta sakkunniga,att sekreterare ochexperter, biträdeom annat utre-
daren.

Vidare hemställer jag regeringen beslutar kostnadernaatt skall belastaatt
huvudtitelnstrettonde anslag Utredningar m.m.

Beslut

Regeringen ansluter sig föredragandenstill överväganden och bifaller
hennes hemställan.

Civildepartementet
REGERINGSKANSLIETS
OFFSETCENTRAL
Stockholm1992

132



Bilaga 2

Tidigare utredningar

Folkrörelsernas och de ideella organisationernas uppgifter och
arbetsvillkor i samhället har årenunder de ägnatssenaste stor
uppmärksamhet i regeringens riksdagensoch arbete. Flera
utredningar har arbetat med uppgift belysa olika sidor dessaatt av
förhållanden åeller skilda aspekter relationerna mellan sidanav ena

åoch kommunerna, andra sidan föreningslivet. följandeIstaten
genomgång påredovisas de viktigaste utredningarna detta område,
deras förslag förändringaroch eventuella till följd dessa.av

Folkrörelserna i stort

Folkrörelseutredningen tillsattes 1986. Utredningens arbete har
tvåbedrivits längs olika linjer.

fråganDen har behandlat hur föreningslivet i högre grad änom
hittills sådanaskall kunna beredas tillfälle medverka iatt
verksamheter kommuner och landsting har övergripandeettsom

ocksåför. Den har i särskilt betänkande, SOU 1988:39ettansvar
Mål och resultat principer för det statliga tillstödetnya-
föreningslivet, principerna för statsbidragssystem.angett ett nytt

övergång frånDetta möjliggöra regelstyrningärsystem avsett att en
målstyrningtill statsbidragen och därmed öka föreningslivetsav

förhållandesjälvständighet i till bidrags-givarna.
fråganFolkrörelseutredningens arbete med hur föreningslivets

medverkan i ökad utsträckning skall kunna utnyttjas i kommunal
verksamhet behandlas i betänkandet SOU 1988:33 viJu ärmer
tillsammans förslag för ökad förenings-vägenöppnarett som-
medverkan i gårkommuner och landsting. Utredningens förslag i
första påhand undanröja de hinder kan finnas förännuut att som
sådan medverkan. förslagDessa i betänkandetspresenteras
sammanfattning följande sätt.

såKommunallagen ändras kommuners och landstings rättatt att
lämna uppdrag till bl. föreningar bekräftas.ut a.

Socialtjänstlagen ändras i syfte. Lösningar innebärsamma som
företag vårdandemed vinstsyfte anlitas för uppgifter blir inteatt

tillåtna.
Ledighet för föreningsarbete blir rättighet det gällernären

arbete inom socialtjänsten, sjukvårdenhälso- och samt omsorg om
psykiskt utvecklingsstörda uppdrag kommun eller landsting.av

4. Föräldrar till ledighet för arbete inom föreningsdrivnarättges
barnstugor.

Statsbidrag till barnomsorg utgåroch äldreomsorg inte om
företag med vinstintresse anlitas vårduppgifter.kommunerna förav
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Reglerna för statliga bidrag till barnstugor såändras berördaatt
föräldrar måste majoritet föreningsmedlemmarnautgöra och atten av
generell tillgänglighet regleras i avtal.

Bidrag till allmänna utgårsamlingslokaler med maximalt belopp
bara till mindre samlingslokaler högst 1 000 kvadratmeter tillsamt
lokaler eller disponeras föreningar.ägssom av

Föreningslagen såändras ekonomiska föreningar med socialtatt
syfte tillåtna.blir

9. Utredningen lämnar rekommendationer till kommuner ochstat,
landsting det gäller avtal med föreningar långsiktigtnär och en mer
inriktad bidragsgivning.

föreslår10. Utredningen skatteförhållandenvissa betydelseatt av
för föreningar skall utredas.

föreslårll. Utredningen för föreningsforskningatt ett centrum
skall inrättas.

Folkrörelseutredningens frågorarbete med rörande den framtida
utformningen bidrag till föreningslivet redovisas istatensav
betänkandet Mål och resultat. Detta betänkande i sinutgör tur
utgångspunkten dels för fortsatt utredningsarbete beträffande flera
sektorer föreningslivet, dels i viss mån för den allmänna översynav

föreningslivets arbetsvillkor och bidrag till organisa-statensav
tionerna görs.som nu

utgångspunktEn för Folkrörelseutredningens arbete och de
förslag Målframlades i och resultat statsmakterna saknarattsom var

samlad sin bidragsgivning till de ideella organisationerna.en syn
Målen för bidragsgivningen många gånger formulerade,oklart ochär

svårtdet utläsa effekterna.är att
Utredningen fäste åtgärderavseende vid kan bidra tillstort attsom

öka kunskapen organisationerna och deras verksamhet. Denom
förbättrade frånkunskapen underlättar övergången regelstyrning till
målstyrning bidragsgivningen.av

Reglerna behöver inte längre instrument för detaljstyrningvara av
föreningarnas verksamhet, vilket de ibland har utvecklats till. De
mål och de resultat formuleras utifrån den förbättradesom
kunskapen blir i förstället styrande bidragsgivningen. Det är
därför viktigt den styFolkrörelseutredningens rningen inte bliratt
lika detaljerad dagens regelstyrning.som

Utredningen föreslog dels för organisations-att ett centrum
forskning Umeåskulle inrättas vid universitet, dels förettatt centrum
fritidsforskning skulle inrättas, dels skulleatt en programgrupp
tillsättas med företrädare för regeringskansliet, kommunförbunden
och centrala riksorganisationer och med uppgift bl.a. föratt svara
den organisations föreningslivetsoch situation,rapport om
utveckling och verksamhet tredje år skall lämnasvartsom som
underlag för utvärdering de statliga anslagen.av
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frånUtredningen avstod behandla regler, kriterier ochatt
nivåerekonomiska för olika bidrag. Den däremot deangav

kännetecken folkrörelserna måsteutmärker och kännetecknasom -
dem för skall förtjäna beteckningende ideella folkrörelseratt samt-
redovisade vilka övergripande principer, vi ska prägla allsom anser

bidragsgivning föreningslivet,statlig till för därigenom skapaatt en
samlad den.syn

sammanfattade sina påUtredningen synpunkter behovet av
principer för till föreningslivet istöd följande sju punkter.statens

föreningslivetsEn ökad kunskap roll i samhället och dessom
utveckling skall ligga till grund för framtida bidragsgivning,en
grundad statistikbearbetning och forskning.

2. behövs samlad den statliga bidragsgivningen.Det en syn
för statligVissa principer skall vägledande allgemensamma vara

bidrags-givning till föreningslivet. En samlad underlättassyn om man
delar bidragen i allmänna bidrag och resultatinriktade bidrag.upp

från dåUppdragsersättningar bör avföras bidragsdiskussionen, dessa
föreningslivet. viktig förinte i egentlig mening bidrag till En grundär

bidragsgivningen verksamhetens inriktning och omfattning.är
varför olika bidragsformer skall finnasutvecklad dialogEn om

sådan dialogoch vilka resultat eftersträvas skall Enuppmuntras.som
påverkamöjlighet bidragsgivningensorganisationerna större attger

inriktning.
målövergripande och ekonomiska4. Riksdagen bör fastställa

för bidragen.ramar
målbeskrivningarpåframtida bidragsmodell bör byggaEn mer

på detaljstyrning. Nuvarande kontroll kan medän ersättas
måluppfyllelseutvärdering och önskade resultat.av

på långsiktigt6. Bidragen bör utformas ochsätt utvär-ett mera
treårsintervaller.deringen ske med

7. samordning bidragsgivningen bör eftersträvas iBättre av
årregeringskansliet. tredje tillGenom lämnadevart rapporter

riksdagen förutsättningar för samlade diskussioner därskapas om
treårsperiod.inriktningen bidragsgivningen för kommandeav

bidragsfrågornaI anslutning till Riksrevisionsverkets arbete med
för utformningenredovisade Folkrörelseutredningen olika modeller

frånbidragen. Därvid utgick uppdelning bidragen iRRV:s avav man
allmänna bidrag organisationsbidrag och resultatinriktade bidrag

Utgångspunkten vidare förenklingverksamhetsbidrag. attvar en
åstadkommasbidragsgivningen skall och organisationernasattav

månkontakter med bidragsgivande i möjligaste skallorgan
begränsas.

Enligt modell skulle delkommunerna övertaen en av
prioriteringsansvaret det gäller bidragen. Det kan ordnasnär genom
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generella eller riktade bidrag till kommunerna, sedan fördelarsom
bidragen till organisationerna.

Ett alternativ, innebär mindre förändringarannat i förhållandesom
till vad gäller, samordnaär till myndighet frånde bidragattsom nu en
olika departement gäller närbesläktade områden medsom

bidragsmottagare. Utredningen föreslog dock ingengemensamma
centralisering bidragshanteringen, bidragsmyndighet ellerav en
liknande. Detta skulle, menade utredningen, byråkratiseraytterligare
bidragsgivningen och komplicera bidragshanteringen för organisa-
tionerna.

Ytterligare alternativ Riksrevisionsverket berörtett är attsom
bidragsgivningen från vissa departement med bidrags-gemensamma

sammanförs till enhetlig hantering. Påmottagare skullesättsamma
inom vissa områden antalet utbetalande myndigheter kunna minskas
och regelsystemen förenklas.

Utredningen fortfarande med anknytning till Riksrevisions-tog -
verkets kartläggning tanken förekomsten och bildandetattupp av-
paraplyorganisationer skulle kunna förenkla den statliga bidrags-
administrationen, prövning, fördelning och uppföljningom av
organisationsbidrag sådanagjordes organisationer. Utredningenav
menade dock anlitandet paraplyorganisationer för hanteringatt av

statliga bidrag principiellt kan ifrågasättas sådanaoch i allaav att
händelser bör fördela bidrag enbart till medlemsorganisationer.egna

Utredningen konstaterade det hittills i utsträckning saknatsatt stor
underlag för övergång frånden regelstyrning målstyrningtill ärsom

huvudtanke årensi de utredningsarbete rörandesenasteen statens
bidrag till föreningslivet. Kontakterna mellan de bidragsmottagande
organisa-tionerna och de bidragsförmedlande har ofta ägtorganen

på handläggarnivå och därmed kommit handla detaljer irum att om
bidragsgivningen. Den önskvärda dialogen målfrågor harom
däremot i uteblivit. För den skall kunna komma ståndtillstort sett att
och meningsfull utvärdering åstadkommasskall kunna krävs,en
hävdade utredningen, väsentligt bättre kunskap om
organisationslivet den finns.än som nu

Om bidragsgivningen ska kunna långsiktigbli ellerex. om nya
organisationer eller verksamheter fåska kunna bidrag, krävs en
betydligt bättre kunskap organisations- och föreningslivet änom
den finns idag. En förutsättning för respektiveattsom ex.
myndighet ska kunna lämna bra underlag för bidragsansökanett är

preciserar vad ska krävas organisationatt staten för attsom av en
den ska komma ifråga för statsbidrag. Samtidigt måste
myndigheterna ha den information organisationernaom som
behövs för kunna bra beslutsunderlag. dåFörstatt presentera ett
kan myndighetens kunskap utvecklingen inom sittom
ansvarsområde kopplas till prövningen olika bidrag.av
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Fortsatt behandling

Regeringens och riksdagens behandling frågor rörandeav
årelationerna mellan sidan åoch kommuner och andra sidanstatena

det ideella föreningslivet och folkrörelserna har, redan inämnts,som
utgångspunktutsträckning tagit sin i Folkrörelseutredningensstor

Målbetänkanden, speciellt i resultat.och
I budgetpropositionen 198990 anförs följande Bil. 12, 9-10:s.
Det statliga stödet till folkrörelserna idag mycketstyrs ett stortav

förordningar.antal regler och De resultat förväntar sigman av
bidragen många gånger formulerade. svårtoklart Detär är att
utläsa effekterna bidragsgivningen.av

statliga stödet till föreningslivet finns flertalDet under ett
folkbildning, idrott,huvudtitlar. Exempel stöd till ungdom,är

ändamål,humanitära fria trossamfunden fl.handikapp, de m.

Målhänvisning till och i budgetpro-Med direkt resultat sägs
positionen vidare följande:bl. a.

varit organisationerBetänkandet har remiss hos antalett stort
statliga bidrag. Remissvarenoch myndigheter handläggersom

entydigt förändring nuvarandepekar det behövsatt aven
bidragssystem.

för till folkrörelserna bör DetPrinciperna stöd omprövas.statens
former för bidragsgivning. Exempelvis beviljarfinns idag olika

såorganisationer direkt, i andra fall skerregeringen bidrag till vissa
bidragsgivningen via myndighet. Avsikten med bidrags-en

former för effektergivningen bör tydligare och bedömaattvara av
stödet bör fram. denna omprövning krävsFörtas ett
beslutsunderlag samlad bedömning möjlig.görsom en

Det beslutsunderlag fick Statskontoretnämnssom genom
regeringsbeslut den 26 april 1990 uppdrag framatt ta genom en
kartläggning till föreningslivet. istödet Detta uppdrag resulteradeav

Statligt föreningsstöd kartläggning Statskontoretrapporten en-
1991:6.

I samband med detta uppdrag i budgetpropositionenomnämnsatt
då198990 klargörs i de fall organisationer, Sverigesatt som ex.

riksidrottsförbund, själva bestämmer formerna för fördelning och
uppföljning regeringen särskildasitt stöd, kommer att taav upp
diskussioner med dessa organisationer.

I budgetpropositionen 199091 förslag förändringar iomnämns om
för bidrag till vissa organisationer.systemet

reformeringenNär skattesystemet genomfördes, uppstod delav en
icke negativa effekter för ideella föreningslivet.avsedda det När
detta uppmärksammades, viss kompensation förställdes dessa
effekter i utsikt.

åtgärderI budgetpropositionen redovisas de i syfte att
åstadkomma denna kompensation vidtagits Bil. 15, 116:som s.
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chefen för Bostadsdepartementet och chefen för
Finansdepartementet hade föreslagit kompensation till idrotten, i det

fallet via Tipstjänst, statsrådetsenare Lindquist hade föreslagit
kompensation till handikapp-rörelsen, och det noterades att
trossamfunden hade fått uppräkning bidraget.en av

I Kulturutskottets betänkande KrU l9909l:l8 behandlas frågan
kompensation för skatteomläggningensom icke avsedda effekter.

Där redovisas idrottsrörelsen kompenseratsatt befrielse frångenom
erlägga socialaatt avgifter för ersättningar till halvtettupp

basbelopp.
Frågan kompensation till handikapprörelsen behandlasom av

Socialutskottet i betänkande 199192:12. Där ocksånämns att
trossamfunden fått höjda bidrag, något i budgetpropositionensom
anförts belägg för de kompenserats föratt skatteomläggningenssom
icke avsedda effekter. Utskottet anför:

Denna uppräkning har dock varit motiveradav resurserna attavriksdagen förra året begärde sådan uppräkning. Med hänsyn tillen
vad anförs i budgetpropositionen vill utskottet därför påpekasom

de i propositionen åsyftadeatt ökade till trossamfundenresurserna
inte kan till intäkt påståendetförtas dessa därigenom fåttatt enkompensation för skattereformens effekter.

I budgetpropositionen 199192 Bil.14, 20 behandlas på nytts.
frågor det statliga stödet till föreningslivet. Där anförsom bl a:

Statens motiv för föreningsstöd byggeratt i allmänhetge att
verksamheten viktig frånär social synpunkt och den främjaratt
demokrati och sarnhällsgemenskap.
Statskontorets undersökning visar det sällan finns tillräckligtatt
underlag för måldeavgöraatt regering och riksdagom som upp-frågaställt i bidragen uppnås. Dessutom saknas helhetsper-om ett

påspektiv bidragsgivningen.

Den statliga administrationen frågai stöd och kontakter medom
föreningslivet idag uppsplittradär och administrativt kostsam. Det
statliga stödet framstår alltför detaljreglerat samtidigtsom sommålen otydligaär och uppföljningen bristfällig.
Det angelägetär följanära folkrörelsernasatt finansierings-upp
frågor, inte minst från skatte- och finansieringssynpunkt. I
samband dettamed kan det finnas behov övervägaatt om ensamlad skallöversyn förgöras klarlägga föreningslivetsatt
ekonomiska villkor.
Målet bör möjliggöraatt grad självfinansieringstörrevara en av avverksamheten och öka föreningslivets självständighet.att
Bidragsgivningen bör förenklas och tyngdpunkten läggas på
uppföljning och utvärdering.

[budgetpropositionen 199192, Bil.l4, 49, sägs:s.
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Det viktigt fortlöpande följa målenär för det statliga stödetatt att
uppnås. Statens ungdomsråd bör därför i vilkenpröva
utsträckning de statsbidragsberättigade organisationer idagsom
får bidrag tillgodoser målen för det statliga sådanstödet. En
prövning skall därefter ske fortlöpande.

Det viktigaste direkta resultatet dels Folkrörelseutredningensav
arbete, dels behandlingen i regering riksdagoch aktuellaav
folkrörelsefrågor tillsättandet utredningen bidrag tillär ideellaav om
organisationer. Redan innan detta skedde, den 25 juni 1992, hade
emellertid påbörjatantal utredningar några ocksåoch i fallett -
slutfört sitt arbete med begränsade förhållan-uppgifter avseende-
dena för de organisationer vilkas verksamhet direkt berörs denav
övergripande föreningslivets arbetsvillkor ochöversyn statensav
bidrag till detta genomförs.som nu

Lotteriutredningen

En parlamentariskt kommitté fick regeringsbeslutsammansatt genom
den 11 april 1991 i uppdrag lotterilagstiftningen.överatt se

I direktiven l991:22 innehålluppdragets huvudsakligaanges
månundersöka i vad folkrörelserna i högre grad föränattvara

närvarande kan finansiera sin verksamhet intäkterökadegenom av
månlotterier och spel och i detvad kontrollsynpunkt möjligtär attur

förenkla eller avreglera vissa lotteriforrner.
l uppdraget ingick särskilt undersöka lotteriintäkterna kanatt om

öka folkrörelserna i högre förgrad närvarandeänattgenom ges
möjligheter använda sig modern, lättkontrollerad teknik ochatt av

ytterligare möjligheter till lotterier med penningvinster.öppnaatt
Utredningen konstaterar i sitt betänkande, SOU 1992:130 Vinna

eller försvinna Folkrörelsernas lotterier och spel i framtiden, att
folkrörelsernas intäkter uppgårlotterier och spel till 900av ca

årligen,miljoner kronor vilket 18 deras totalautgör procentca av
inkomster. Samtidigt utredningen folkrörelsernas andelnoterar att av
lotteri-marknaden frånmellan 1970 och 1991 minskat till31 17

De totala kostnaderna har visserligen ökatprocent. men
har folkrörelsernas intäkter inte ökat tillräckligt försammantaget

kompensation för ökade momskostnader till följdatt ge av
skattereformen, ökade lokalkostnader, ökade portokostnader m.m.
Utredningen bedömer folkrörelserna genomförävenatt om

påomfattande besparingsprogram och drar ned sina
verksamhetsambitioner intäkterkommer lotterier och spel attav
behöva framtiden.öka väsentligt i

Detta bakgrunden till Lotteriutredningens förslag, i betänkandetär
sammanfattade i följande punkter.

Lotteri- och spelmarknaden alltjämt förbehållenbör vara
folkrörelserna och staten.
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Samhället bör alltjämt utöva effektiv tillsyn och kontrollen över
lotteri- och spelmarknaden.

3. Folkrörelserna bör ökade möjligheter finansierages sinatt
verksamhet med intäkter lotterier och spel.av egna

4. Folkrörelserna bör möjlighet anordnages att attraktivare
traditionella lotterier med andelstörre penningvinster.en

Folkrörelserna bör tillåtas anordna spel inom förnya ettramen
folkrörelsedominerat spelföretag. De spelformer enligtnya som
utredningens mening kan komma frågai olikaär former av
automatspel idag förbjudnaär i Sverige. Utredningensom föreslår att
det gällande förbudet skall gälla endast sådananu spelautomater som

konstrueradeär för betala vinstatt uteslutande iut och därpengar
vinstmöjligheten uteslutande beror slumpen penningautomater.av
Spel på värdeautomater och skicklighetsautomater föreslås däremot
bli tillåtet. Utredningen beräknar spel sådanaatt fulltautomater
utbyggt kan tillföra folkrörelserna 600 miljoner kronor årligen.ca

Vissa regler det svåraregör utveckla befintligasom att lotterier
och spel bör slopas.

Samarbetsformer mellan folkrörelserna och spelföretagstatens
utvecklas.

frågaI ökade möjligheter ordna lotterierom att föreslåregna
utredningen det skall tillåtetatt för folkrörelserna anordnavara att
egentliga lotterier med penningvinster uppgående till basbeloppett

vinst det frågaär lokalt ellerper regionaltett tillstånds-om ellerom
registreringslotteri och tio basbelopp.annars-

Utredningen föreslår i folkrörelsernas frisektorslotterieratt insatsen
får högst 16 000 basbelopp ca 5 kronorvara och vinsten högst 16
basbelopp ca 5 000 kronor. Kravet på samband med tillställning
mjukas Försäljning med lottlistor får fyraupp. äga veckor förerum
tillställningen.

Utredningen handikapporganisationeratt böranser vidgadeges
tillståndsmöjligheter för bingo bestämmelse i lagengenom en attom
vid prövning ansökningar bingotillstånd frånav handikapp-om
organisationer skall länsstyrelsen beaktaäven verksamhet som
främjar förståelsen för och underlättar anpassningen av
handikappade barn och ungdomar i samhället.

Utredningen konstaterar i den konsekvensanalys avslutarsom
betänkandet något ökat spelberoendeatt inte kommer bliatt
resultatet dess förslag. Någon beräkningav hur mycketav
folkrörelsernas intäkter lotterier och spel totalt kan komma ökaav att

inte.görs Däremot gör utredningen den bedömningen att statens
intäkter lotterier och spel inte kommerav uppvisa sammaatt
enastående ökningstakt under sjuttio- åttiotalen.ochsom

De reglerna föreslås träda i kraft den 1 januarinya 1994.
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påUtredningens betänkande har varit remiss inteännumen
några regeringsförslag.föranlett

och föreningsskattekommitténStiftelse-

utsågs kommitté medregeringsbeslut den 25 februari 1988Genom en
för stiftelser ochbeskattningsreglernauppgift göra översynatt aven

skall kommittén,Enligt direktiven l988:03ideella föreningar.
ändringarföreningsskattekommittén, undersöka vilkaStiftelse- och

tillskattebestämmelserna denbehövas förkan att nyaanpassasom
på grundval Justitiedepartementetslagstiftning bereds avsom

åstadkommai övrigtStiftelser och förpromemoria Ds Ju 1987: 14 att
ändamålsenlig stiftelser och ideellabeskattningmodern och aven

ingår också mervärdes-föreningar. uppdragetI prövaatt om
före-för stiftelser och ideellalikformigaskattereglerna skall göras

också s.k. katalogenskall denningar. Kommittén överöverse
1947:576subjekt i § 4 lagenskattskyldiga 7inskränkt ommom.

SIL.statlig inkomstskatt,
ocksåfrån Folkrörelseutredningen,efter förslagKommittén har, ett

månfrågor i vadochföljandei uppdrag analysera prövatreatt en
förslag syftade tillFolkrörelseutredningenssådan anpassning som

föreslagitFolkrörelseutredningen hademöjlig.vore
inkomstskatteskyldighetenfrågaibegränsningar övervägsatt om

ekonomiskideell ellermedlem ieller rabatterför arvoden som
föreningen,erhåller ideellt arbete förtill följdförening av

verksamhetallmännyttigmedekonomiska föreningarvissaatt
föreningar,gäller för ideellareglerbeskattas enligt de som

ovannämndamervärdesskatteskyldigheten för typatt av
ideellaredan gäller förmed denföreningar jämställsekonomiska som

föreningar.
årsskiftetvidsitt arbeteredovisa resultatetKommittén beräknas av

199394.

Ungdomsorganisationerna

behandlades i Folkrörelse-ungdomsorganisationernatillStödet
ochStödet till barn-betänkande SOU 1987:37utredningens

frågori huvudsakbetänkandeungdomsföreningar. Detta tar upp
ungdomsorganisationerna.till barn- ochstatliga stödetrörande det

föreslå åtgärder syftemeduppgifthade bl. tillUtredningen attatta.
offentligkooperativ ifolkrörelser, föreningar ochökat ansvarge

på flera punkterUtredningens förslag harverksamhet. snarare
förslag.överväganden konkretatentativakaraktären än avav

betänkandet.kan dockFöljande förslag summeras ur
erforderligomfattningformer för ochRegeringen bör utarbeta av

området rekreation.fritid ochforskning inom
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Det statliga stödet till barn- och ungdomsverksamhet bör, med
tanke på de lokala föreningarnas betydelse, förstärkas.snarast

Det lokala stödet till barn- och ungdomsorganisationerna kan
med fördel utbetalas till kommunerna, sedan försom ansvarar att

kommer den lokalapengarna föreningsverksamheten till del.
Statsbidraget bör betalas till kommunerna baseratut antalet lokala
föreningar erhåller kommunalt bidragsom till sin barn- och
ungdomsverksamhet i respektive kommun.

4. Det centrala bidraget bör grundas antalet lokala föreningar
inom respektive organisation inte tidigare organisationernassom-
medlemstal.

5. De medel utgår till organisationerna försom alkohol- och
narkotikaupplysning bör ingå i det centrla statliga stödet till
organisationerna förstärkning detta.som en av

Projektbidrag bör utgå under högst år. Kraven påtre
utvärdering bör skärpas.

Statens ungdomsråd bör kontinuerligt bedöma organisationerna
med hänsyn till de fortsättningsvis bör få statsbidrag.om

STUNS-kommittén

Frågan stöd till barn-statens och ungdomsorganisationernaom har
sedermera behandlats också Utredningen översynav om statensav
insatser inom barn- och ungdomsområdet, den STUNS-s.
kommittén, i dess ijuni 1992 framlagda betänkande SOU 1992:54
Mer för mindre styrformer för barn- och ungdomspolitiken.nya-

Kommittén tillsattes i augusti 1991. Dess uppdrag avsåg en
översyn arbets- och ansvarsfördelningen förav de statliga insatserna
inom barn- och ungdomsområdet. Enligt direktiven skulle
översynsarbetet inriktas på finna former föratt hur insatserstatens
för barn ochatt ungdom goda uppväxtvillkorge skall samordnas och
effektiviseras inom givna ekonomiska hur förenkladsamtramar en
och minskad administration Översynenåstadkommas.kan skulle
också belysa hur insatser kanstatens stimulera och komplettera
föräldrarnas för barns och ungdoms fostran.ansvar

Kommittén fick regeringebeslut i 1992 ocksågenom uppdragmars
i mån behovatt lägga fram förslagav avseende målen för

statsbidragen till barn- och ungdomsorganisationerna.
Kommittén skulle dessutom förslag innebär både renodlingge som

och samordning insatserna myndighetsnivå vad såvälav avser
och riktlinjer för verksamhetenramar arbets- ochsom

ansvarsfördelning på statlig nivå. Modeller för utvärdering och
uppföljning de samlade statliga insatsernaav inom barn- och
ungdomsområdet skulle också och förslag framläggaspresenteras till
lämpliga resultatkrav och resultatmått för de statliga insatserna.

142



utredningar2 TidigareBilaga

från dessutgångspunktmedåtgärder kantillförslagKommitténs
följandeiredovisasbetänkandet kortsammanfattning iegen

punkter.
ungdomsmyndigheten,ochbarn-myndighet,flexibelliten,En

uppväxtvillkorgodanivå främjanationelluppgiftmedinrättas att
förskallMyndigheten enungdomar. svaraochför barn

följaochungdomsfrågorochbarn-samordningövergripande av
förunderlagframungdomsarbeteoch samt tabarn-kommunernas

propositioner.ungdoms-politiskaochbarn-
ochför barnmedelarvsfondensAllmännaknytsmyndighetenTill
ochmetoderutvecklasyfteianvändas attbörMedlenungdomar.

finns.behovsärskildaområden därinominsatser
utifrånarbetaskallDenneinrättas. enbarnombudsman2. En

tillharLagenungdom.ochbarnförombudsmanlagsärskild lag, om
rättigheter,ungdomarsochbarnsfrämjaochändamål tillvarataatt

samhället.ioch intressenbehov
barnom-ungdomsmyndigheten samtochbarn-medsambandI att

Barnmiljö-ungdomsråd ochStatensavvecklasinrättas,budsmannen
myndighetsfunktionungdomsdelegationensochrådet. Barn-

FolkhälsoinstitutetVåldsskildringsrådet.också liksomavvecklas - bamsfrågorvissaansvarsområde att omfå vidgatföre-slås genomett
ochfrågorliksomdit,förstrygghet sexomungdomarsoch

AIDS-delegationenavvecklingaids. EnochHIVsamlevnad avsamt
därmed övervägas.bör

koncen-ungdomsorganisationernaochtill barn-stödStatens
nationelladetillförhållandeifyllasmåsteinsatserde somtreras

får tillFolkhälsoinstitutetungdomspolitiken.ochmålen för barn-
ochbarn-tillstödetförmålformuleringartillförslaguppgift att ge

påfolkhälsoaspekterbeaktasärskiltdärvidochungdomsidrotten
motion.ochidrott

siniöverförslotteriverksamhetÖverskottet ochspel-från statlig
föreningslivet.tillhelhet

inledauppdragfår i attSkolverket enochSocialstyrelsen5.
mellansamhörighetenstärkasyfteiprojektformi attsamverkan

skolan.ochbarnomsorgen
ungdoms-ochtill barn-stödförbidragssystem statensEtt nytt

olikaSTUNS-kommitténsinförts.sedermeraharorganisationerna
utformningenvidbeaktatsomfattningnämnvärd aviinteharförslag

bidragssystemet.

redovisningungdomsrådsStatens
april15denregeringsbeslutefterharungdomsråd SURStatens
ochbarn-avseendeungdomsrådtill StatensUppdrag1992,

två olikai rapporterarbetsvillkor,ungdomsorganisationernas
allmän-ungdomsorganisationernasdelsundersökningarredovisat om
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ekonomiska villkor, delsna relationerna tillom och kommuner,stat
Barn- och ungdomsorganisationernas arbetsvillkor I och Dnr 54-
10492.

I den första redovisasrapporten vad gäller för ungdoms-som
organisationerna liksom för flertalet andra ideella organisationer ifråga skatter, avgifter ochom subventioner, rabatter.ex. genomSpeciellt uppmärksammas de försämrade villkoren för lönebidrag-
sanställningar och de ökade kostnaderna för organisa-tionerna till
följd genomförda eller planeradeav regeländringar gällande dels

dels föreningsbrev.moms porto,
I denna del föreslår ungdomsrådet följande.

Ett särskilt lönebidragssystem för arbetshandikappade inrättas
för ungdomsorganisationerna. Kan byggas gälla ocksåut att andra
organisationer.

Ett särskilt bidrag inrättas inom Civildepartementet, från vilket
föreningar vill anställasom anvisad arbetsförmedlingen,en person, av
kan söka medel till lönebidragsanställning.

Reglerna för ungdomspraktik ändras så ungdomar fåratt ökade
möjligheter fullgöraatt praktik inom den organisationen.egna

I diskuterasrapporten också olika vägar kompenseraatt ungdoms-
organisationerna för de försämrade ekonomiska villkor desomfortsättningsvis har räknaatt med till följd kraftigaav ex. porto-höjningar.

I särskiltett avsnitt jämförs ungdomsorganisationernas ekonomiska
villkor med de villkor gäller för idrottsrörelsen.som Jämförelsen gäller
statsbidrag, subventioner och möjligheter till självfinansiering.
Särskild uppmärksamhet ägnas befrielsen från sociala avgifter för
arvoden till halvt basbeloppettupp gäller inom idrottsrörelsensom
och inte har någon motsvarighet i andra organisationer. Där framhålls
följande.

Här föreligger orättvisa, meden kanrätta uppfattassom somstötande för det allmänna rättsmedvetandet. I synnerhet detsominte föreligger några politiska uttalanden varför idrotten bordeomstödjas på det här viset, medan andra organisationer inte skall fådetta stöd.

I rapporten två alternativapresenteras förslag är ägnadesom attskapa rättvisa mellan olika organisationer i berört avseende.
Antingen kan generell befrielse frånen sociala avgifter till ettupphalvt basbelopp införas för allt arbete inklusive styrelse- och annatfunktionärsarbete i ideella organisationer i syfte underlätta ideelltatt

arvoderat sidoarbete.men Eller också kan den för närvarande enbart
för organisationer inom idrottsrörelsen gällande befrielsen från
sociala avgifter utvidgas till gälla ocksåatt dem i andrasomorganisationer arbetar i det direkta föreningsarbetet med barn och
ungdom.
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ochRelationer tillunderrubrikenmedandraI den statrapporten,
förhål-ekonomiskaungdomsorganisationernasredovisaskommuner,

ochrelationerna tillkoncentrerasUppmärksamheten statlanden.
också ekonomiskaandrainnefattarredovisningenkommun, men

medel.bidrag allmännafaktorer än av
politiska, nykterhets-,gruppvis, för kristna,Redovisningen sker

organisationer.övrigahandikapp- ochinvandrar-,
detbåde riksplanet ochförhållandenagällerRedovisningen

inhämtadesfrån riksplanetUppgifternalokala planet. engenom
På lokalplanetorganisationer.omfattade 71enkätundersökning som
olika karaktär,organisationerfrån dels sjuuppgifterinhämtades av

storlek,skillnader itillvaldes med hänsyndels fem kommuner som
politisktochgeografiskt läge styre.

betydandeundersökningen möttvidredovisarSUR att man
från lokalplanet.särskiltmaterial,få fullgottinsvårigheter ettatt

förbättradebehovetockså detRådet understryker stora av
förhål-ekonomiskaocharbetsvillkorföreningslivetskunskaper om

landen.
olika ungdoms-orga-deuppgifternaSammanställningen omav

mellanskillnaderförhållanden visarekonomiskanisationernas stora
olikagällerdetorganisationsgrupperna när typerolikade av

skillnadernarespektiveOckså inom är stora.inkomster. grupp
statsbidrag,medlemsavgifter,rollvilkenvisaruppställningFöljande

moderorganisationenfrånhuvudsakligen samtgåvor stödoch
ekonomi.totalaungdomsorganisationernasspelar förlotterier

inkomsterna.totaladeSiffrorna procent avavser

LotterierGåvor och stödStatsbidr.Medl.avg.Org.

243 87Kristna -

16327Politiska 14

3 753 66Nykterhets-

Övriga 1158331

Folkbildningen

mål- ochtillfrån regelstyrningövergångenområden därdeEtt av
någon tidverka ärhunnitochgenomförtsresultatstyrning

Ifolkhögskolorna.ochstudieförbundenfolkbildningen genom
redovisasfolkbildning199091282propositionregeringens om

ordningdenutgångspunkterna förprincipiellautförligt de somnya
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från budgetåretgäller och med 199192. I mycket kort samman-
fattning utgångspunkterdessa folkbildningen skallattanges vara

fri och frivillig och sig själv.styravara
De grundläggande skälen för statligt stöd till folkbildningen anges

i propositionen vara den bidrar till demokratisk grundsyn ochatt en
utveckling i samhället. Dessa skäl utvecklas i propositionens
beskrivning folkbildningen. Där folkbildningensägs attav

främjar demokrati, jämlikhet, jämställdhet internationell ochsamt-
förståelsekulturell och utveckling,

bygger människors fria frivilligaoch kunskapssökande,-
präglas demokratiska värderingar och samarbete,av-

påverkasyftar till stärka människors möjligheter sinaatt att-
livsvillkor tillsammans förhållandenaoch med andra förändra enligt

värderingar och idéer,egna
medverkar till utveckla folklig kultur,att en-

och stimulans till folkrörelserstöd idéburet studiearbete iettger-
och föreningar,

medverkar till alla, i synnerhet dem med kortareatt ge men-
utbildningserfarenheter, goda grundkunskaper och stimulerar

kunskapsområden.intresset för nya
påprincipiella folkbildningenAv den uttrycks isyn som

propositionen följer bidragsgivare inte kan föreskrivaatt staten som
mål folkbildningen. åtskillnadoch syften för En tydlig bör därför

målmellan folkbildningens och dem bidragsgivarengöras egna som
fastställer för bevilja bidrag.att

I propositionen redovisas hur den hittillsvarande regleringen av
folkbildningens tvåverksamhet har haft syften: författnings-att ge

åtstöd viktiga drag i folkbildningsarbetet definieraoch att ett
förunderlag bidragberäkningen till folkbildningens organisationer.

Den statliga detaljregleringen och den därmed förknippade
förhållande föreslåsmyndighetsutövningen i folkbildningentill i

propositionen upphöra. Därmed bortfaller fördet andra motivet
detalj-reglering. Det första motivet tillgodoses, enligt min mening,
bättre folkbildningen målsjälv sina och syften medattgenom anger
sin statsrådet.verksamhet, föredragandesäger

utgångspunkt frånMed regeringens proposition beslutade
riksdagen folkbildningenbidraget till studieförbund ochatt -

frånfolkhögskolor budgetåret utgåroch med 199192 ettsom-
bidrag, i fördelasuttryckt kronor. Detta bidraggemensamt ettav

folkbildningens folkbildningsråd, bildat Folk-eget ettorgan, av
bildningsförbundet, Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation

Folkbildningsrådet,och Landstingsförbundet. självt bestämmersom
sin verksamhet och organisation, skall följa och utvärderaom upp

studieförbundens och folkhögskolornas verksamhet och redovisa sin
utvärdering till regeringen.
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Utvärdering

Övergången målstyrningfrån folkbildningenregelstyrning till harav
följsverksamheten regelbundet ochaktualiserat behovet attav upp

förslag i folkbild-Riksdagen beslutade i anledningutvärderas. av
till utvärderingningspropositionen regeringen skall initiativatt ta en

från för.fristående den folkbildningen själv skall Enär som svarasom
år.sådan skall genomföras tredjeutvärdering vart

utsåg Christina tillden 29 oktober 1992 RogestamRegeringen
föreslå principer för utvärderinguppgiftutredare med att av

Dir. 1992:92.folkbildningen m.m.
bedömning resultaten denmåste kravställa högaMan aven av

tillstatsbidrag den relateras debedrivits medfolkbildning har närsom
såvältillhänsynmål regering har ställtriksdag och när tassamtupp

på bedrivna verksam-kvalitativa aspekter denkvantitativa som
uppdrag bl.a.utredarensdet i direktiven, därheten, heter anges vara

följande.
hur resultatskallhuvuduppgift för utredarenEn övervägaattvara

mångskiftande verksamheterfrån folkbildningensolika delar av
folkbildningspropositionenIochskall värdesättas sammanvägas.

Folkbildningsrådet börfrågeställningarnågra exempel somges
för denligga till grundresultat skallutvärdering,besvara i sin vars

medbedrivitsverksamhet hardenstatliga bedömningen somav
frågeställningar ochdessabör granskastatsbidrag. Utredaren

kanytterligare andra,mån eventuelltdessa, ochi vadöverväga
studie- ocholikaför bedömningartillämpliga avanses vara

folkbildningsområdet.samladeinom detkulturverksarnheter
avvägningarrimligaförslag tillochUtredaren bör överväga ge

gäller bedömakvalitetsaspekter detkvantitets- ochmellan när att
sammanhang börI dettauppnådda verksamheterna.resultat av

skall bedömas,vilket kvalitetenutredaren sättövervägaäven
skallmån vilka kriterieroch i görligaste även ansessomange

viktigast.

utvärderingalltså inte genomförauppgiftUtredarens är att aven
sådan. Utredarensföreslå principer förfolkbildningen utan att en

SOU 1993:64betänkandet1993 framlades iförslag i junisom
i199495-199697 ochFrågor gäller tidenför folkbildning avser

Folkbildningsrådet. Denoråden inte utvärderashuvudsak avsom
ochhelhetfolkbildningenutvärderingen börstatliga somavse

Utvärderingenprestationer.enskildaolika anordnarnasmindre de
bedrivs medsådan verksamheti princip endastbör vidare somavse

användande statsbidrag.av
treåriga budgetperioder förmedförutsättningUnder att systemet

skallanslagsbeslutenochtillämpasfolkbildningen kommer att
år, lämpligatredje bör denutvärdering skergrunda sig vartsomen

följande.förslagenligt utredarensrytmen vara
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År O: Riksdagen beslutar anslagsnivå och mål för statsbidragenom
till folkbildningen för den kommande treårsperioden. Beslut fattas

riktlinjerna för utvärdering verksamheten. Utvärderings-om av
planen och planer för delprojekt beslutas.
År årDetta det förstaär verksamhetsåret i treårsperioden.
Utvärderingen år l och möjligen delar påföljande årsom avser av-pågår.-
År Utvärderingen fullföljs och avslutas. Resultaten samman-
fattas, analyseras och överlämnas i slutet året till Utbildnings-av
departementet.
År 3: Resultaten utvärderingen bedöms regeringen ochav av
ligger till grund för proposition och riksdagsbeslut inför
nästkommande treårsperiod år 3 årtillika 0 i denutgör följande
treårsperioden.

Utredarens förslag på markerat påsikte dentar sätt statligaett att
utvärderingen folkbildningen skall kvalitetsutvärdering.av vara en
De sammanfattande förslagen denna börattanger

i första hand verksamheten och deltagarnas uppfattningavse om-
denna,

utgå från deltagarnas perspektiv,-
syfta till underlag för framtida beslutatt staten stödet tillettge om-

folkbildningen och för kontrollera målen för stödet uppfyllsatt att
verksamheten,av

genomföras statlig kommitté eller enmansutredare,av en-
till sitt förfogande få kostnadsram 5-6 miljoner kronor,en om-

motsvarande promille anslagen till statsbidragen underen av en
treårsperiod.

Utredningens förslag kan, utredaren,säger försökett attses som
katalogupprätta angelägnaöver för forskningämnenen om

folkbildningen. Avslutningsvis sammnanfattas och angelägenhets-
graderas också antal forskningsuppgifter börett kunnastort tassom

hand antingen inom för den statliga utvärderings-om ramen
verksamheten eller olika vetenskapliga institutioner.av

F örsvarsorganisationerna

En huvudtanke i årensde utredningar relationerna mellansenaste om
och de ideella organisationernastaten redan visats,är, att statenssom

detaljstyrning bidragen skall minska och mål-ersättas ochav av
resultatstyrning, samtidigt organisationernas självständighetsom
Ökar.

Ett påexempel hur denna tanke områdebestämt skulleett
kunna förverkligas de förslagär lagts fram Utredningensom av om
frivillig medverkan i totalförsvaret i dess betänkande SOU 1992: 132
Frivillig verksamhet för totalförsvaret, mål- och resultatperspektiv.ett
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Majzts kungörelse 1970:301 frivillig försvars-I Kungl. om
tjugotvåalltjämt gäller, förtecknas de försvars-verksamhet, som

organisationer till vilka statsbidrag utbetalas. Av kungörelsen
framgår för och dessa organisationerdels grundstadgaratt envar av

försvarsorganisationsregeringen, i frivilligskall fastställas dels attav
ingå för statsmyndigheterna enligtledningsorgan skall representanter

föreskrifterföreskrifter organisationens grundstadgar. Vissai om
ocksåingår i kungörelsen.praktiska verksamhetorganisationernas

stadganden harflera kungörelsensUtredningen att enavanser
måstesådan gällande grundlageninnebörd de enligt denatt numera

giltiga ide skallomvandlas i lag,grundas eller varaen ny om
dock frivilligorganisationernaUtredarenfortsättningen. attmenar

subjektsåsom sammanslutningar privaträttsligasjälvständiga ideella -
totalförsvaret intetill stöd förfrivillig basis erbjuder tjänstervilka-

sin egenskap.föremål för statlig styrning i dennabör bli
ifortsättningsvis finnasstadganden inteskäl börAv samma

enskildaindivider, dvs. deför enskildaförordningen förpliktelserom
vissingått myndighetavtal medorganisationsmedlemmar omensom

tjänstgöring i totalförsvaret.
ekonomiskaföreslår omläggning deradikalUtredningen aven

försvarsorganisationerna.frivilligaoch demellanrelationerna staten
föreslås ordningmedutgående statsbidragetgenerelltDet ersatt en

målenmyndigheterna fastställerstatligade berördainnebär attsom
frivilligautförd. Dede vill haverksamhetför den som

och kontraktdärefter sina tjänstererbjuderförsvarsorganisationerna
uppdraget.upprättas om

försvarsupplysning skalltillfråga fördelning statsmedelI avom
efter ansökanfatta beslutpsykologiskt försvarStyrelsen för av

försvarsorganisationer.frivilliga
remissvaren harremitterats ochbetänkande harUtredningens

åtgärder harvåren sammanställts. Vidare1993 inkommit ochunder
inte vidtagits.ännu

Fredsorganisationerna

gjorde under 1992vid SIDA, Anders ForssegeneraldirektörenFörre
bidrags--den statligapå uppdragutrikesministerns översynen av

forskningInformation, studier ochanslaget F3,givningen under om
Översynen såvälomfattarnedrustningssträvandenfreds- och m.m.

1980-talet behovetbidragsgivningen undereffekterna som avav
årtiondetsförändringarna vid slut.världspolitiskaanpassning till de

Översynen också granskning Utrikesdepartementetsinnefattar en av
handläggning verksamheten.av

föreslåsutgått anslaget F3hittills underforskningsstödDet som
föreslåsF-kategorin. Till följd häravinomöverföras till anslagannat

studier svensk ochfå beteckning: Information ochanslaget omen ny
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internationell säkerhetspolitik inklusive nedrustning. I övrigt föreslår
utredaren följande.

Precisa kriterier införs för ekonomiska självständighetmottagarens
och egeninsats i projekt.
Politiska partier, fackliga sammanslutningar ärsamt organ som
beroende någon dessa kan fåinte organisationsstöd.av av
Svenska kyrkan eller beroende dennaär kan inte fåorgan som av
projektbidrag.
En bidragsmottagare fåkan antingen organisationsstöd eller
projektbidrag, bådadera.inte
Riksorganisation får för sina regionala eller lokalaansvar
föreningar. Organisationsstödet såväl den dessaavser egna som
föreningars verksamhet. Regionalalokala organisationer bör som

följd detta ställa sin bidragsansökan till riksorganisationen,en av
inte till Utrikesdepartementet.
Nya och precisa anvisningar och riktlinjer införs för hurmera
bidrag skall beviljas och redovisas. Dessa bör fastställas av
departementschefen och för bidragsmottagaren ha karaktären av
åtagande.
Beslut projektbidrag och organisationsstöd fattasom av
regeringen, inte statsråd.enskiltav
Ett enkelt byggs för samordning samrådoch mellansystem upp
bidragsbeviljande enheter inom departementet och mellan dessa
och olika kunskapskällor.
Beredningsgruppen förstärks med en tjänstman på chefsnivå som
ordförande eller medlem. Gruppens medlemmar viss tidutses
och får uppdraget fördela organisationsstöd.attgruppen
I utkast till disposition F3-anslag föreslårett utrednings-ett nyttav

antalet organisationer skall få bidrag begränsasatt tillmannen som
Kristna fredsrörelsen, Samarbete för fred, Svenska freds- och skilje-
domsföreningen, Svenska FN-förbundet och Svenska läkare mot
kärnvapen. Denna begränsning motiveras med dessaatt
organisationer verksamma inom det området,är aktuella har änmer
3000 betalande medlemmar och mindre 50-procentigt beroendeän

statliga medel.av
Regeringen vårenhar 1993 fattat vissa beslut i anledning av

utredarens förslag. En förordning statligt stöd för informationny om
och studier säkerhetspolitik och fredsfrämjande utveckling utfär-om
dades den l juli.

Nytt i denna förordning bl. beslut bidrag fattasär atta. om av rege-
ringen, kraven på egenñnansiering och redovisning skärpsatt och att
organisationer får organisationsbidrag i princip inte samtidigtsom
skall få projektbidrag. Utredarens förslag kretsen bidrags-att av

skall begränsas har inför budgetåretmottagare 199394 inte beaktats:
samtliga organisationer haft bidrag under 199293 Dagutomsom -
Hammarskjöld-biblioteket får bidrag för det budgetåret.även nya-
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projektbidragsamordning organisationsbidrag ochEn viss av
särskilt förtotala bidragen reduceras, degenomförs, och de mottagare

finansierats medverksamhet hittills till 50vilkas än procentmer
statsbidrag.

K vinnoorganisationerna

verksamhet inför-kvinnoorganisationernas centralatillStatligt stöd
tioårsperiodfunnits underSedan detta stödjuli 1982.des den 1 en

vid Civildeparte-och konsumentenheteninom Folkrörelse-gjordes
iredovisas Dsbidraget. Denna rapportenöversynmentet aven

centralakvinnoorganisationernasbidrag tillStatens1992:114
kvinno-betydelse förutvärdering stödetsverksamhet, en av

tioårsperiod.underriksorganisationerförbundens en
propositionsyftet iinfördes,statliga stödetNär det angavs

sådankvinnoorganisationernatillförsäkra1981822155 att envara
verksamhetdriva sinplanera ochde kundeekonomisk bas utanatt

bidragsmöjligheter.ekonomiskapå tillfälligasigbehöva förlitaatt
kvinnoorganisationernasockså markeravillestödetGenom staten

pådrivande för förbättrafolkrörelse ochbetydelse attsomsom
mellan kvinnorjämställdhetenoch ökai samhälletkvinnornas villkor

förstås bidragssammanhangikvinnoorganisationoch Medmän.
mål verka förfrämstaorganisation ärsedan dess att envarsen

föraktivt verkasamhället ochställning ikvinnansförbättring av
övervägande deltillochochmellan kvinnorjämställdhet män som

består kvinnor.av
självakvinnoorganisationernaenligtharstatliga stödetDet
derasfått och statustrygghetdeinneburit attatt genom

organisationernabetydelsefull. vissaFörerkäntsverksamhet avsom
kunnade skallförutsättning föravgörandestöd attär statens en

riksnivå.bedriva verksamhet
varit möjligtinteframhålls det iDet har, attöversynsrapporten, mer

måluppnå detförkvinnoorganisationernas rollfördjupat belysa att
kvinnansförbättranämligenmed bidraget,förknippat attärsom

ochkvinnoruppnå jämställdhet mellansamhället ochställning i att
tillmed stödetsammanhängadeltill vissDettamän. attanses
detvilket innebärbidrag,allmäntkvinno-organisationerna attär ett

effekt ellermålangivelse med kravnågon uttaladinte finns
motprestation.

samladetill denförstudie översynenRapporten närmast som enses
utredningdenvillkorekonomiskaföreningslivets nusomgenomav

denpå den bör,resultatetgenomförs. svaratI väntan somanserav
kvinnoorganisationernastillstatliga stödetdetför översynen,

fördelasnivå hittills ochbehållasverksamhetcentrala samma som
principer.enligt hittills gällande
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I översynsrapporten redovisas dock tentativt vissa tankar
avseende den framtida utformningen stöd till kvinno-statensav
organisationerna.

framtidenI kan tänka sig striktaregöratt tolkningstatenman en av
målet med bidraget prioritering vilka kvinnoorganisa-genom en av
tioner och verksamheter det särskiltär angeläget statligtsom att ge
stöd.

En tänkbar modell för det statliga stödet skisseras i pårapporten
följande sätt.

Riksdagen mål för stödet.anger
Bidraget ocksåbör fortsättningsvis kvinnoorganisationernasavse
centrala verksamhet för riksnivå hållaatt organisa-samman
tionen. Syftet med stödet skall stimulera till förnyelse.attvara
Det övergripande målet skall stärka kvinnors ställning iattvara
samhället för uppnå jämställdhet mellanatt kvinnor och män.
Stödet skall utgå sådanatill kvinnoorganisationer har ettsom
särskilt behov ekonomiskt stöd för hållaattav ettsamman
rikskansli förutsättning för bedriva opinionsbildning,attsom en
rekrytera kvinnor till organisationen, öka kvinnorep-nya
resentationen stödja lokala verksamheter,samt t.ex. genom
utbildningsinsatser.

frågaI fördelning statliga framhållsmedel iom av rapporten
möjligheten tillämpa ansökningsförfarande,att samtidigtett som
berörda organisationer kan bilda råd med uppgift lämnaett att ett
förslag till regeringen hur medlen skall fördelas.om

Större vikt bör läggas uppföljning och utvärdering. Vart tredje
år bör vilka organisationerprövas fortsättningsvis erhållaskallsom
stöd, till vilka ändamål och bidragsnivåer. Denna prövning bör ske
med hänsyn till det förnyelsearbete genomförts.som

Invandrarorganisarionerna

På liknande sätt beträffande bidrag till kvinno-statenssom
organisationerna har närmast förstudie till den samladesom en-
översynen stödet till de ideella organisationerna stödet tillav -invandarorganisationerna informellöver arbetsgruppsetts medav en
företrädare för Arbetsmarknadsdepartementet, Civildepar-tementet
och Statens invandrarverk. Arbetsgruppens resultat redovisades i en
PM den 4 oktober från1990 Invandrarpolitiska enheten inom
Arbetsmarknadsdepartementet.

Stödet till invandrarorganisationerna infördes 1975. En översyn av
stödsystemet gjordes 1984 SOU 1984:58 Invandrar- och minoritets-
politiken. Den därefter utfärdade förordningen 1986:472 har sedan
ändrats flera gånger.

152



Bilaga 2 Tidigare utredningar

Syftet med det statliga stödet i propositionen 1986 bl.a.anges vara
förunderlätta organisationerna bedriva rikstäckandeatt att en

verksamhet centralt kansli och olika centrala aktiviteter.ettgenom
Den grundläggande verksamhetsinriktningen borde enligt proposi-
tionen organisationerna allmänt tillvaratar medlemmarnasattvara
invan-drarnas intressen områdetdet invandrarpolitiska och deatt
bedriver iverksamhet Sverige med allmän social och kulturell
inriktning.

frånI promemorian 1990 redovisas vissa inadvertenser i bidrags-
givningen på fråntill invandrarorganisationerna och Somgott ont.-
allmänna synpunkter mindre tillfredsställande redovisas vissaatt

erhålla tvåorganisationer bidragkan i eller egenskaper:tre som
invandrarorganisation, kvinnoorganisation och ungdom-som som
sorganisation. I vissa fall reduceras den utbetalas tillsumma som
organisationen med dessa bidrag, i andra fall inte.ett av

Ett problem i ökad omfattning uppmärksammats undersom senare
år förändringar organisationsbildensammanhänger med de av som
utvecklingen till. till invandraror-lett Genom bidragetatt

alltså fårganisationerna reservationsanslag och inteär ett
tillöverskridas, kan hänsyn vid bidragsgivningen inte väsentligatas

bidrags-förändringar verksamhets-omfattningen inom redanav
berättigade organisationer eller till nybildade organisationers behov

också regler förbidrag. Det nuvarande bidrags-systemet saknarav
organisationer uttrappning organi-intrappning och avav nya

sationer inte längre uppfyller villkoren för statsbidrag.som
mång-Det nuvarande för organisationsstöd intesystemet ger

fånationella organisationer förutsättningar stödatt somsamma
årsfördes i 1986 propositionennationella. I de resonemang som

ansågs ingåendei paraplyorganisationerdet de existerandeatt
riksförbunden själva verksamheten.skulle bekosta den gemensamma

omorien-ering emellertid i kontakten mellanEn har skett det att
invandrar-organisationerna olika samhällsorgan väsentligtoch

mångnationellautökats: organisationerna har kommitde att
från enskilda riksförbunden.samordna remissyttranden deex.

förhållande positivtArbetsgruppen detta och attnoterar ansersom
fortsatt utveckling i riktning bör uppmuntras.en samma

främst vissaArbetsgruppens slutsats äröversynen attav
frågorviktiga belysas ytterligare och detprincipiellt bör att

fortsatta gällande stödet tillöversynsarbetet
invandrarorganisationerna bör integreras i den bredare översynen

frågorBland debidrag till de ideella organisationerna.statensav
ytterligare arbetsgruppenbör belysas nämnersom

olika grundläggandeinvandrarpolitisk avvägning mellanen-
motiv och syften,
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möjlighetenlämpligheten beakta invandrarpolitiskattav-
aktualitet, ordning för in- och upptrappningex. genom en resp.
avtrappning stödet,av

avvägning mellan olika stöd nationella ochmottagare av-
mångnationella organisationer paraplyorganisationer,samt

avvägning mellan centralt och lokalt stöd.-

Invandrarpolitiken m.m.
En parlamentarisk kommitté har regeringsbeslut den 14genom
januari fått1993 i uppdrag invandrar-göra översynatt en vav
politiken invandrings- flyktingpolitikenoch Dir.l993:1. Ensamt

utgångspunktviktig för kommitténs arbete bör enligt direktiven vara
de möjligheter regeringens politik för generellt ökad valfrihetsom
olika samhällsområden ger.

Kommittén bör beakta vilken betydelse den ideellaäven sektorn
kan ha med tanke det forsknings- och utvecklingsarbete som
planeras i Civildepartementet för förbättra samspelet mellan denatt
offentliga och den ideella ocksåsektorn. Kommittén bör delta av
de principer för statsbidrag läggs fram Utredningen Dir. Csom av
1992:05 bidrag till ideella organisationer och prövastatensom
dessa principers giltighet för invandrarnas organisationer i Sverige.
Hur organisationsstödet kan utformas till sedan länge etablerade

ocksånybildade organisationer bör belysas.resp.

påbörjadeUtredningen sitt arbete i juni 1993 och har inteännu
tagit itu med de nämnda uppgifterna.

Biståndet enskilda organisationergenom
Det u-landsbiståndetsvenska har i ständigt ökad omfattning kana-
liserats enskilda organisationer. Samarbetet mellan ochstatengenom
organisationerna har successivt utvecklats och fördjupats. Samtidigt

bidragen ökar, förändras på organisationernas roll isom synen
biståndsverksamheten.

1984 uppdrog regeringen SIDA de olikagöra översynatt en av
organisationernas kapacitet och förmedla statsbidrag tillatt ta emot

Översynenu-landsbistånd. genomfördes Sixten Heppling. Iav
Enskilda biståndskapacitetorganisationers rekommen-rapporten

derade han fortsatt ökning organisationsbidragen till enskildaen av
övergångorganisationer frånoch förhandsgranskning till efter-en

handsgranskning organisationernas bistånd.av
Rekommendationerna följdes SIDA i de riktlinjer förav nya

samarbetet med organisationerna fastställdes i april 1986.som
biståndetDärefter ökade enskilda organisationer betydligtgenom

snabbare det biståndet.totala svenska Mellanän 198586 och
199091 ökade hela biståndanslaget för SIDA med 60genom

från till 6,84,2 miljarder kronor. Samtidigt ökade anslaget tillprocent,
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bistånd folkrörelser och andra enskilda organisationer medgenom
från miljoner100 329 till 675 kronor. Dessutomän procent,mer

från andra anslag via organisationerna.slussas allt Detstörre summor
katastrofbiståndförgäller i första hand och humanitärtpengar

bistånd. budgetåretSammanlagt gick 199091 miljarder1,5 kronorca
biståndsanslaget enskilda organisationerna.degenomav

två fristående utredare, Folke Albinson och1990 uppdrog SIDA
Åhlström, på samarbetet med de enskildaEva överatt nytt se

effektivare arbetsformerorganisationerna i syfte utveckla ännuatt
Solidaritet medinför 1990-talet. Utredarna i sin rapport,anger

förseptember 1991, dubbelt motivstatsbidrag SIDA, att statenett
biståndsanslaget tillbetydande delskall fortsätta avsättaatt en av

bistånd eo-bistånd:enskilda organisationergenom
biståndet,Eo-biståndet viktig svenska inte minstdel detär en av

nås bistånd,når mellanstatligtdärför det inte medatt grupper som
förutsättning för öka intresset ochoch det är engagemangetatten

i för öka opinionen förför människor Syd, och därmed att
biståndet.

biståndetmål hittills gällt välde förUtredarna bedömer att som
deinsatser aktualiserasde behov storamot av som genomsvarar

påsig sedan denomvärldsförändringar sker. De koncentrerarsom nu
biståndsinsatsuppgifter för ökadanpassning till genomnya en

aktualiseras dessa förändringar.enskilda organisationer som genom
Huvudfrågan och de enskildadärvid hur relationerna mellan SIDAär

förenklas, samtidigt de allmännaorganisationerna skall kunna som
biståndsfrågor speciellt erfarenhetsutbytet effek-kontakterna i och

tiviseras.
Översynen några få åtgärder bedöms kunnasiktetar som

effektivt förenkla administration för kontaktenbidra till SIDA:satt
flertaletmed organisationerna. gäller detFrämst ersättaatt nu

sarnverkansformer ramavtal och därvid inkluderaexisterande med att
till organisationerna liggeradministrationen de anslag somav nu

iutanför redan existerande ramavtal dessa.
på skulle kunna innebära förenklingSom exempel vad detta av

organisationer inte ramavtal med SIDAde harnämns mottaratt som
går bistånd enskildatillmindre 10 de medelän procent genomav som

anspråk denorganisationer i 50än procenttarmen mer av
kapacitet hos SIDA för samarbetet medadministrativa är avsattsom

också organisationers samverkan medorganisationerna. dessaOm
administrativa arbetet inomSIDA omfattades ramavtal, skulle detav

organisationers m.m.väsentligt kunnaSIDA med dessa ansökningar
reduceras.

nyligen särskilt utvärderingssekretariat inrättats.Inom SIDA har ett
genomförs fortlöpande kapacitetsstudier rörande deInom detta nu
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enskilda organisationer vilkas ekonomiska mellanhavanden med
SIDA regleras ramavtal.genom

Sekretariatet har också påbörjat utvärdering bistånddeten av
ideella organisationer SIDA kanaliserar biståndsmedel till.genom som

Resultatet denna utvärdering skall redovisas hösten 1994.av

Partistödet

Offentligt tillstöd de politiska partierna infördes föregåendeutan
utredning efter frånförslag regeringen prop.1965:174. Statligt
partistöd gångenutbetalades första 1966 och dåuppgick till 23
miljoner kronor. Det totala statliga partistödet utgjorde budgetåret
199293 195 miljoner kronor. Medräknas också det kommunala och
landstingskommunala stödet uppgick bidragen offentliga medelav
till de politiska partierna till sammanlagt 610 miljoner kronor.

När partistödet skulle införas, syftet i propositionen attangavs vara
det skulle stärka de politiska partiernas ställning i opinions-
bildningen och därigenom stärka demokratin.

I samband med den s.k. krisuppgörelsen 1992 beslutades detatt
statliga partistödet skall minskas med 10 mandatperiodnästaprocent
prop. 199293:50, 13.s.

Statskontoret presenterade den 12 1993 kortfattadmars en
förstudie partistödets konstruktion och omfattning. I dennaom
studie riktlinjerna för huvudstudie partistödet.presenteras en om
Följande frågeställningar skall särskilt behandlas.

Vilka mål finns för partistödet-
finnsVad det för direkta och indirekta stöd till detyper av-

politiska partierna och vad kostar stöden
Vilken betydelse har partistödet för finansieringen partiernasav-

verksamhet åtgärderoch vilka har vidtagits i samband med
nedskärningar

fördelarHur sig partistödet de olika partierna-
I vilken utsträckning förekommer partistöd i andra länder-
Vilka alternativ finns till offentlig finansiering-
Finns någotdet samband mellan storleken partistödet och-
valdeltagande, partiernas medlemstal och aktiviteterex.
Vilka skälen till storlekenär partistödet varierar olikamellanatt-

kommuner
Huvudstudien genomförs under tiden april december 1993.-

Idrotten

Statskontoret påhar uppdrag Expertgruppen för studier iav
offentlig ekonomi ESO halvåretunder första 1993 genomfört en
studie samhällets stöd till idrotten. Syftet med studien iom anges
Statskontorets uppdragsbeskrivning 1993-01-15 att relateravara
stödets utformning och effekter på idrottandet målentill för stödet.
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Även konsekvenser förändringar ocheller besparingar i detav
nuvarande stödet skall analyseras.

framgårStudiens inriktning och uppläggning följandenärmare av
utdrag uppdragsbeskrivningen.ur

Vi kartlägga penningströmmarna inom idrotten föratt attavser
kunna belysa vilken betydelse samhällets stöd förhar olika
idrotter, för olika kategorier idrottsutövare, för aktiviteterav
utanför RiksidrottsförbundetsRF:s ram m.m.

påGenom jämföra samhällets stöd uppdelat landsting ochatt stat,
från hushåll,intäkterkommun med spel,sponsorer, evenemang

kommer de olika stödens betydelse belysas.attm.m.
gäller kommunernas styrningNär det det lokala stödet kommerav

vi villkorabelysa andra stödet betala beloppsätt änatt att att ut ett
timme för timme.

på elitnivåIdrott innebär idag Vihöga kostnader. attavser
gårundersöka hur mycket samhällets stöd till elitidrotten,av som

gårdet till spelarlönerom ex. m.m.
målVi analysera uttalade för stödet till idrotten ochävenattavser

effekterställa dessa positiva och negativa idrottsutövning,mot av
ådvs. fostrande hälsofrämjande effekter sidanoch ochena

åidrottsskador, doping den andra.m.m.
Idrottsstödet medför omfattande administration, framför allten
inom och inom idrottsrörelsen. Vikommunerna analyseraattavser

såvälde administrativa konsekvenserna förenkling bättreav som
samordning stödet.av
Det statliga aktivitetsstödet kanaliseras idag RF. Viöver attavser
belysa möjligheter till olika alternativ för fördelning de statligaav
bidragen till idrott, inordna stödet i generellaatt statensex.
bidrag till kommunerna.

påbörjades halvåretStudien under första Resultaten1993. har
inte redovisats.ännu

Kulturpolitiken

Regeringen beslutade februariden 25 1993 tillsättaatt en
parlamentarisk utredning kulturpolitikens inriktning Dir.om
1993:24. Utredningens uppgifter sammanfattande i direktivenanges
vara

utvärdering kulturpolitikens hittillsvarandegöraatt en av
utgångspunkt mål,årsinriktning med i 1974 kulturpolitiska

kulturpolitiken effekternavärdera med hänsyn till deatt av
har satsats,resurser som

samlad bedömning vilka krav och utmaningargöraatt en av som
påkulturpolitiken har under 1990-talet och längre sikt,mötaatt

analys kulturverksamheternas och kulturinstitu-göraatt en av
tionernas utvecklingsmöjligheter,
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lämna förslag eventuellt förändrade mål föratt kulturpolitiken,om
precisera för kulturpolitiken,att statens ansvar

lämna förslag åtgärdertill för främja kulturlivetatt ochatt en-
positiv utveckling kulturen.av

Utredningen bör i sitt arbete särskildägna uppmärksamhet
decentraliseringsmålet och hur tillkomsten kulturella icentrumav
landet kan främjas och därvid beakta sambandet mellan de kultur-
politiska ställningstaganden kommunernagörs statensom av resp.
och landstingen.

Redan rubrikerna i direktiven uppfattning vittfam-hurger en om
nande utredningsuppdraget Kulturpolitikens huvuduppgifter,är:
Kulturella mångkulturellaKulturen i det Sverige, Den inter-centrum,
nationaliserade kulturen, Medieutvecklingen och kulturpolitiken,
Värnet kulturarvet, Insatser för barn och ungdom, Folkbildningen,av
Kulturens finansiering, Kulturpolitikens genomslagskraft Konse-samt
kvenser års1974 kulturpolitik.av

Utredningsuppdraget skall slutligt redovisas i decembersenast
1994.

Allmänna samlingslokaler

Regeringen fastställde den 27 maj 1993 direktiv Dir. 1993:65 för en
utredning bidrag till allmänna samlingslokaler Utredningenom m.m.
skall såväl sådanagälla lokaler i förordningen 1989:288som avses

stöd till allmänna samlingslokaler sådana lokaler iom som som avses
förordningen 1989:271 statsbidrag till andra samfund änom
Svenska kyrkan och de lokaler för vilka erhållasstöd kan anslagetur
Stöd till idrotten. Frågor stöd till vissa icke-statliga kulturlokalerom
innefattas däremot i utredningsuppdraget till den parlametariska
kommitté har i uppgift kulturpolitikensgöra översynattsom en av
inriktning Dir. 1993:24.

Utredaren skall inom för fortsatt stödverksamhet göraramen en en
förutsättningslös granskning principerna föroch reglernaav en
statlig stödgivning till olika former samlingslokaler. Enav
utgångspunkt skall därvid stödet till följd detattvara av
statsfinansiella läget måstesannolikt begränsas.

Utredaren skall tvåredovisa alternativ.
Det första alternativet skall innebära förutsättningslös prövningen

konsekvenserna stödet helt eller till vissa delar avvecklas.av om
Analysen bör redovisa alla tänkbara konsekvenser avvecklingav en
eller minskning stödet.av

Det andra alternativet skall innebära tillstödet samlingslokaleratt
blir kvar refonneras.men-

Utredaren föreslåbör de ändringar behövs för stöden skallattsom
få sådan utformning de blir ändamålsenligaenkla, ochatten
kostnadseffektiva. framtidaI målenregelgivning bör tydligaen vara
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för olika lokalstödoch mätbara. Reglerna bör enhetliga.vara
ocksåin behovet enhetligt stödUtredaren bör därvid väga närettav

för och ungdomsverksamhet.det gäller lokaler barn-
skall vidare vilka prioriteringar bör gälla vidUtredaren ange som

fördelning framtida stödet och ställning till vilketdet sätttaav
därvid beaktas behovet lokalerfördelningen skall ske. Det bör att av

på samutnyttjande lokalerdel kan tillgodosesorter av somgenomen
församling, nedlagd skola ellerellerkommunenägs etten ex. enav

finansieringsvägar användningenförsamlingshus. Andra ex. av-
utvecklingsinsatser börför regionalalänsstyrelsernas medel -

studeras.
februari 1994.skall slutfört den 1Utredningsuppdraget senastvara

159





Bilaga 3 Siffror

Organisationsbidragen i siffror

I kapitel 3 och 4 redovisas de oklarheter finns det gällernärsom
utformning och regelverk för de olika organisationsbidragen.
Följande sammanställning bidragen bygger på befintligt materialav
från andra utredningar, det gällernär nykterhetsorganisa-utom
tionerna Nykterhetsrörelsens landsförbund gjortsom genom en
sammanställning bidrag, medlemsavgifter och andra inkomster förav
denna utrednings räkning.

Utredningens sektretariat har gjort genomgången av
statsbidragen till organisationerna de redovisas isom
budgetpropositioner och statsliggare och sammanställt dessa
uppgifter i tabellform. Urvalet och uppställningen bygger tidigare
liknande genomgångar gjorts för bild den totalaattsom ge en av
bidragsgivningen, främst RRV:s kartläggning från 1986 dnr
1986:554 och Statskontorets kartläggning från 1991 1991:6.

Mina slutsatser detta arbete statsbudgetensär attav
anslagsstruktur förändras så snabbt områdedetta varje försökatt

bygga informationatt systematiskt studeraattupp genom
statsliggaren dömt misslyckas. ändåär Jag har tyckt detatt vara
intressant resultaten genomgångarna ochatt presentera av
jämförelser bakåt i tiden. Vad dessa jämförelser framförallt visar är att
anslagsstrukturen förenklats åren mångaoch små anslagattgenom

tidigare särredovisades överförts till myndigheter, slagitssom nu
med andra anslag eller försvunnit. Vad sammanställningensamman

däremot inte visar utvecklingen bidragsgivningenär i sin helhetav
till organisationerna. Alltför många inkonsekvenser i rapporteringen
och förändringar i redovisningsrutinerna årenmellan gör att
underlaget alltför bräckligt för tjänaär enda kunskapskälla.att som

Jag har i mina redovisningar bidragen till organisationerna tagitav
fasta påframförallt den statliga bidragsgivningen och dess andel av

Ävenderas totala intäkter. sådana redovisningar måste omgärdas
med reservationer för de kan bli missvisande. genomgåendeEttatt
drag det gällernär organisationernas ekonomi småär att
organisationer och organisationer vilket ofta sakär harnya samma- -

mycket högt statsbidragsberoende. lett gengäld det totalaär
bidragsbeloppet relativt litet för dessa organisationer.

frågaEn berättigad hur detär totala stödet till organisa-stort
tionerna Mittär. organisationsstödet uppgårär till två ochattsvar en
halv miljarder kronor. I detta belopp ingår bidraget till studie-
förbunden med drygt miljard och till idrotten med halv miljard.en en

ingårI övrigt organisationsbidrag och verksamhetsbidrag till så vitt
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skilda ändamål de politiska partierna, pensionärsorganisa-som
tionerna, allmänna samlingslokaler och adoptionsorganisationer.

Många dessa bidrag skulle också kunna rubricerasav som upp-
dragsersättning.

återgerJag någrahär de olika fördelningsmetoderna förav
bidragen. Jag har inte eftersträvat fullständig genomgång utanen
valt några illustrerar olika beräknasätt bidraget.attsom

mitt ingårI uppdrag lämna förslag till resultatmått för bidragenatt
till organisationerna. minaAv tidigare framgår jagattresonemang
inte mekaniskt tillämpade någotregler tjänar syfte. För-attanser
delningen måste grunda påsig bedömningar vad kanutöver som
utläsas organisationens storlek, geografiska spridning och antalav
aktivitetstillfállen. Enligt min mening de metoderär prövassom nu av
Statens ungdomsråd och Folkbildningsrådet intressanta. Huvud-
principen bör dock organisationerna självaattvara genom sam-
verkansorgan utformar fördelningsregler.

Några bidragsfördelningsmetoder

Stödet till de politiska partierna mångaintar i avseenden en
särställning. Det infördesl966 prop 1965:174 och fick sin

utformningnuvarande 1972 prop 1972:126, SFS 1972:625. Stödet
består grundbidrag förhållandeoch proportionell del i tillettav en

Ävenantalet riksdagsmandat. kommuner och landsting lämnar stöd
till partier representerade i fullmäktige SFS 1991:1774.ärsom
Reglerna för partistödet siggrundar följande principer.

Bidrag utgåbör till parti har inte obetydligt stöd iettsom
väljaropinionen, manifesterat i allmänna val.

Bidrag bör beräknas schematiskt och fördelas enligt fastlagda
regler, tillåter någoninte skönsmässig prövning.som
Bidragens ståstorlek bör i relation till partiernas styrka.

Någon offentlig kontroll hur medlen används inte fåöver bör
förekomma.

Största enighet bidragens konstruktion bör eftersträvas.om
År 1992 det statliga partistödet 140 miljoner kronor. Därtillvar

kommer stödet till riksdagsgruppernas kanslier 54 miljonerom ca
kronor. Kommunernas partistöd uppgick till 308 miljoner kronor och
landstingens till 139 miljoner kronor.

Övriga organisationsstöd beräknas enligt frånolika metoder,
huvudsakligen medlemsbaserade beräkningsgrunder till verksam-
hetsbaserade. En vanlig kombination grundbidrag bestårär ett som

klumpsumma och verksamhetsbidrag knutet till medlems-ettav en
antalet.
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Stödet till invandrarorganisationer utgår dels ettsom
grundbidrag, dels påverksamhetsbidrag baserat antalet betalandeett
medlemmar i organisationerna. Det nuvarande organisationsstödet till
invandrare sitthar i de beslut fattades till följdursprung som av prop.
1975:26 riktlinjer för invandrarpolitiken då verksam-om m.m,
hetsbidrag till invandrarnas centrala organisationer infördes.

Enligt förordningen 1986:472 statsbidrag till invandrarnasom
fårriksorganisationer bidrag lämnas bara till organisationen som

föregående bidragsårunder hade minst 000 individuelltnärmast 1
betalande medlemmar. Bidraget skall organisationens centralaavse

fårverksamhet. Bidraget inte användas för lokal verksamhet.
När antalet medlemmar skall fastställas för organisation, skallen

förhållandenahänsyn till den föregåendedag under dettas
bidragsåret, då organisationens verksamhetsår upphörde. För att
någon skall räknas medlem i riksorganisation krävs hanattsom en
eller avgift ingårhon betalat till organisationen eller till förening som

riksorganisationen verksamhetsåri för det upphörde under detsom
föregående bidragsåret. Invandrarverkets beslut enligt förordningen

fårstatsbidrag till invandrarorganisationerna inte över-om
klagas.l99293 fördelningen bidraget följande:var av

Antal medlemmar bidrag

l 000- 3 499 278 000
3 500- 4 499 444 000
4 500- 6 999 723 000
7 000- 10 999 890 000
11 000-14 999 1 000 000
15 000-29 999 1 224 000

30 000 1 448 000

Även stödet till kvinnoorganisationerna grundbidragär ett
kombinerat med medlemsbaserat stöd.

Bidraget fördelas regeringen Förordningen 1982:865av om
statsbidrag till kvinnoorganisationernas centrala verksamhet.
Bidraget organisationsbidrag, utbetalas förvaltnings-är ett som av
kontoret, rekvisition. Revision utvärderingoch sker inomutan
organisationerna. Uppgifter medlemsantal, geografisk spridningom

ilämnas samband med ansökan bidrag inges tillattm.m. om
Civildepartementet.

Ett grundbidrag 157 480 kronor till organisationer med flerom ges
3 000 medlemmar. Ett halvt grundbidrag till organisationerän ges
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med fler 5001 medlemmar.än Ett rörligt bidrag cirka 8 krmedlemom
till organisationer inom skiktet 3 000-60 000 medlemmar.ges

Tio kvinnoorganisationer statsbidragsberättigade 198283.var
Idag det sjutton. Deär organisationer får bidrag har tillsammanssom
194 597 medlemmar. Bidragsbelopp budgetåret 199293 3 432var
000 kr. Statsbidragsberoendet varieradel99l från 3 WIZOprocent
till 97 RIFFI. Genomsnittet 31procent procent.var

Ytterligare information finns i den kartläggning stödets betydel-av
för kvinnoförbundens riksorganisationer tioårsperiodunderse en

Ds 1992:114 Civildepartementet har gjort.som
Bidraget till trossamfunden huvudsakligen verksamhetsbaserat.är
Bidraget fördelas Samarbetsnämnden för statsbidrag till tros-av

samfund 1989:271 formellt myndighet.ärsom en
I förordningen räknas bidragsberättigade18 organisationer upp.

Reglerna för fördelning bidrag till lokal verksamhet det skallär attav
till församlingar behöver det för hållakunna gudstjänster,attges som

själavård erbjudaoch liknande religiösa tjänster.ge
För bidrag till central verksamhet gäller fårdet beviljasatt tros-

samfund med ekonomi. fårBidraget inte överstiga tiondelsvag en av
de sammalagda bidrag till lokal verksamhet under verksam-ettsom
hetsår beviljas församlingar inom trossamfundet. Detta gäller dock
inte trossamfund huvudsakligen betjänar invandrare.som

fårEtableringsbidrag årunder högst beviljas trossamfund ellertre
församling huvudsakligen betjänar indvanrare ochen som som

behöver stöd för bygga central eller lokal verksamhet.att upp
får uppgåLokalbidrag till högst 30 kostnaderna förprocent attav

anskaffa, bygga eller lokaler, dock högst 700 000rustaom upp
kronor.

Utbildningsbidraget utgår för teologisk utbildning sjuhos olika
utbildninganordnare.

budgetåretFör 199293 disponerade nämnden 92 miljonerca
kronor. Regeringen nämndens ledamöter.utser

Bidrag till handikapporganisationerna utgick med 129,2 miljoner
kronor budgetåret 199293. Anslaget disponeras Socialstyrelsen.av
Statens handikappråd bereder ärenden statsbidrag och lämnarom
förslag till regeringen fördelning anvisade medel.om av

Någon regeringen fastställd förordning hur fördelningenav om
skall ske finns inte. Statens handikappråd i januarihar 1993 antagit
riktlinjer för fördelning bidraget. Det skall allmäntett bidragav vara
till organisationernas intressepolitiska fårverksamhet. Det inte avse
ändamål ankommer kommun och stat.som
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En handikapporganisation skall enligt riktlinjerna påaktiv ettvara
flertal samhällsområden och verka för samhälllsförändringar som
minskar skillnaderna i livsvillkor för människor med och människor

funktionshinder.utan
Funktionshindrade skall ha avgörande inflytande i organisa-ett

tionen. I organisationer för barn skall föräldrarna eller andra nära
anhöriga ha det avgörande inflytandet.

Organisationen skall riksomfattande. Vid beräkningvara av
bidragsbehovet skall hänsyn till merkostnader grund med-tas av
lemmarnas funktionshinder.

Rådets riktlinjer allmänna och kan inte ligga tillär grund för
beräkningar stödets Rådetstorlek till olika organisationer. beslötav
därför i maj 1992 tillsätta arbetsgrupp med uppgift utarbetaatt atten

förslag till fördelningsprinciper. genomgångEn de olikaett av
faktorer kan in i bidragsgivningen presenterades ivägas majsom
1993.

Arbetsgruppens förslag Statens Handikappråd, dnr 9692 innebär
fördelningsmodell innehåller byggstenar: kontinuitet,en som sex

grundstöd, medlemsstöd, föreningsstöd, anpassningsstöd och
utvecklingsstöd.

Gruppen arbetar med bedömningar anpassnings-göraattnu av
kostnaderna och med inbördesden relationen mellan byggstenarna.

Stödet till ungdomsorganisationerna, slutligen, har omarbetats i
olika omgångar. Det nuvarande trädde i kraft den 1 julisystemet
1991 SFS 1991:370.

Förändringarna innebar det generella bidraget slogsatt samman
med det statliga lokala aktivitetsstödet till organisationsbidrag.ett
Grundbidraget utgår med 300 000 kronor organisation. Ettper
rörligt bidrag påberäknas antal åldern år,medlemmar i 7-25 antal
lokalavdelningar och antalet lokala aktiviteter. 198990 detvar
totala åldern årantalet medlemmar i 7-25 850 000. Bidraget var
budgetåret 199293 102 008 000 kronor.

Jag har i följande diagram- och tabellmaterial någrasamlat
uppgifter de organisationsgruppernas bidrag, inkomsterstörreom
och relationen mellan statsbidrag och andra inkomster, främst
medlemsavgiften. Uppgifterna bygger redan gjorda studier och
har därför olika uppbyggnad.

Det har inte varit huvuduppgift för denna utredning göraatten
detaljerade sammaställningar de olika organisationsgruppernasav

förhållanden.ekonomiska Jag dock det material harattanser som
ska kunna tjäna åskadningsexempel ochpresenteras som

diskussionsunderlag för vilka uppgifter kan intressanta attsom vara
samla in och systamatisera.
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Jag vill också i anslutning till uppgifterna andelenom
statsbidragsberoende betona de olika organisationernasatt
inriktning och arbetsvillkor någragör generella påatt regler detta
område inte går fastställa. För delatt handikapporganisationeren
kan det angeläget nå så många medlemmarattvara möjligt inomsom
den aktuella En högmedlemsavgift motverkar detta syfte.gruppen. I
sådana fall kan det väl motiverat lågmed egenfinansiering.vara en

Kompletterade uppgifter bör kunna komma fram i remissmaterialet
på denna utredning. Dessutom bör det kommande arbetet inom de
departement har för organisationsbidrag kunna ledasom tillansvar

systematisk kunskapatt organisationernasen ekonomimer om
byggs upp.
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utveckling 1971-199293.statliga partistödetsDet1.
Statskontoretpartistödet,Källa: PM om

tkr
160 000 8v8%

000140

120 000

000-r100

00080

00060
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Fredsorganisationer2. Totala1991. intäkter tusen kronor.
ÖversynKälla: F3-anslaget Anders Forsse, septemberav 1992.av

Förbund Totala
intäkter

tkr
Folkpartiets fredsråd 200
Yrkesgrupper kärnvapenmot 107
Ek. nämndens fredskommitté 278
Centerns fredsråd 469
Freds- och framtidsforskning 719
Svenska FN-förbundet 9200
Sveriges fredsråd 1086
A. och G. Myrdals stiftelse 1075
Kvinnor för fred 470
Svenska fredskommittén 978
Int. kvinnoförb. för fred och frihet 970
Liv- och fredinstitutet 6756
Arbetarrörelsens fredsforum 2500
Samarbete för fred 2900
Sv. freds- och skiljedomsför. 5500
Kristna fredsröreisen 2500
Foikkampanjen kärnkraftmot 1500
Sv. läkare kärnvapenmot 4000
Dag Hammarskjöldbiblioteket 1300
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andelF3-anslagetsStatsbidragets1991.Fredsorganisationer2a.
Källa:intäkterna.totaladeandelstatsbidragenstotaladesamt av

september 1992.Forsse,AndersF3-anslagetOversyn avav

Dag
Hammarskjöldbibl.

Sv. läkare mot
kärnvapen

Folkkampanjen mot
kärnkraft

Kristna
fredsrörelsen

ochSv. freds-
skiljedomsför.

fredSamarbete för

Arbetarrörelsens
fredsforum

Liv- och
fredinstitutet
kvinnoförb. förInt.

och frihetfred
Svenska

fredskommittén

mfredKvinnor för

f-H-r-r--iG. MyrdalsochA.
stiftelse

fredsrádSveriges

Svenska FN-
förbundet

F--rI-n-rü-Freds- och
framtidsforskning

ed-JádCenterns

Ek. nämndens
fredskommitté

Yrkesgrupper mot
kärnvapen

Folkpartiets
fredsrád

I|Il
100%80%60%40%20%0%

E]I F3-anslagBeroende,statsbidragsberoendeZ
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2b. statsbidrag i tusen kronor till fredsorganisationerna 1991.
ÖversynKälla: F3-anslaget Andersav Forsse,av september 1992

Dag
Hammarskjöldbibl.

Sv. läkare mot
kärnvapen

Folkkampanjen mot
kärnkraft

Kristna
fredsrörelsen

Sv. freds- och
skiljedomsför.

Samarbete för fred

Arbetarrörelsens
fredsforum

Liv- och
fredinstitutet

Int. kvinnoförb. för
fred och frihet

Svenska
fredskommittén

Kvinnor för fred

A. och G. Myrdals
stiftelse

Sveriges fredsrád

Svenska FN-
8096förbundet

Freds- och
framtidsforskning

Centerns fredsrád

Ek. nämndens
fredskommitté

Yrkesgrupper mot
kärnvapen

Folkpartiets
fredsråd

4000 6000 8000 10000
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kronor.tusenintäkterTotala1991.Nykterhetsorganisationer3.
tillstatsbidragfördelningförSamarbetsnämndenKälla: av

nykterhetsorganisationer.vissa

TotalaFörbund
. intäkter

tkr-
617alkoholmissbrukRiksförbundet mot
320Polismän
505Lärare

2021Blåbandsförbundet
1096samarbetsrådKvinnoorgzs

0711Järnvägstjänstemän
1229BandetVita

587FruktdryckerFöreningen
1263LandsförbundNykterhetsrörelsens
7515DKSNsamfundkristnaNyktra
4311Frisksportförbundet

25537Motorförare
323Akademiker

61621IOGT-NTO
41 61Blåbandsungdom
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3a. Nykterhetsorganisationer 1991. Statsbidragens och
medlemsavgifternas andel de totala intäkterna.av Källa:
Sammanställning från Samarbetsnämnden för fördelning avstatsbidrag till vissa nykterhetsorganisationer odaterad 1993.

gBlabands-
ungdom

IOGT-NTO

Akademiker

Motorförare

Frisksporttörb

Nyktra kristna
samf. DKSN

Nykterhetsrör.
Landsförb. E MedI.avg.andeI
Föreningen

statsbidrag1:] Övr.Fruktdrycker

I statsbidrag, SAMVita Bandet

Järnvägstjäns
temän

Kvinnoorg:s
samarbetsrád

Blábandsförb.

Lärare

Polismän

Riksförb. mot
alkoholmissbr.

0% 20% 40% 60% 80% 100%SAM Samarbetsnämnden för fördelning statsbidrag till vissaav
nykterhetsorganisationer
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1991.nykterhetsorganisationertillkronoriStatsbidrag tusen3b.
till vissastatsbidragfördelningförSamarbetsnämndenKälla: av

nykterhetsorganisationer

j 573Blábandsungdom 0

IOGT-NTO

Akademiker

Motorförare

Frisksportförb.

samt.Nyktra kristna
DKSN

Nykterhetsrörelsens
Landsförb.

Föreningen
Fruktdrycker

BandetVita

Järnvägstjänstemän

Kvinnoorgzs
samarbetsrád

Blábandsförb.

Lärare

Polismän

Riksförbundet mot
alkoholmissbruk JIlil I|||I

500040003000200010000

E]I Övriga statsbidragSAMstatsbidrag,
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4. Handikapporganisationer 1991. Totala intäkter tusen kroror.
Källa: Statens handikappråd.

Förbund Totala intäkter

Döva och hörselskadade barn 1800
Schizofrena 200
Blodsjuka 450
Blödarsjuka 1600
Autism 1600
Afasi 1600
Neurosedynskadade 200
Laryng 1500
Social och mental hälsa 5500
Handikappades riksförbund DHR 18000
Stomiopererade 2500
Stamning 700
Demensförbundet 700
Njursjuka 3000
Epileptiker 3000
Mag- och tarmsjuka 2000
Utvecklingsstörda 10000
Hörselskadade 13000
Cystisk fibros 2100
Läs- och skrivsvårigheter 550
Dövblinda 6500
Diabetiker 8000
Centralkommittén HCK 17000
Psoriasis 9000
Döva 15500
Synskadade 35000
Reumatiker 14500
Hjärt- och lungsjuka 10000
Trafik- och polioskadade 10000
Celiaki 3000
Bröstcancer 3100
Astma-allergiker 13500
Neurologiskt handikappade 16000
Rörelsehindrade barn, ungdomar 10500
Tandvárdsskadade 2000
Stroke 2200
Rehabilitering skallskadadeav 1100
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ochStatsbidragens1991.Handikapporganisationer4a.
StatensKäila:intäkterna.totalaandel demedlemsavgifternas av

handikappråd.

ni1skallskadaRehab,
iStroke 1 :iTandvårdsskada Ä.-m_.Ta,

Rörelsehindrade

mhandik.Neurolog.
;jAstma-allergiker

Bröstcancer
T.QMCeliaki

;ipolioskadaTrafik-,
glungsjukaHjärt-, . .Reumatiker

Synskadade
IDöva

-Psoriasis
HCKCentralkomm, -s

Diabetiker ss
Dövblinda

äskrivsvårighLäs-, ________ .iCysüsk bros
-7;Hörselskadade

-Utvecklingsstörda s
tarmsjukaMag-,

Epileptiker
-Njursjuka j 1Demensförbundet NStamning

Stomiopererade
;ajW-Di-R

hälsaSocialmental se
Laryng -

Neurosedynskadade
Afasi A_ jAutism

Blödarsjuka
Blodsjuka

Schizofrena
hörselskadaDöva, i III

100%0°o8°o60°o4020%°o0

TDI Med|.avg.ande|Statsbidragsandel
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4b. Statsbidrag i tusen kronor till handikapporganisationer 1991.Källa: Statens handikapprâd

Rehab, skallskada 100
Stroke 315

Tandvárdsskada 300
Rörelsehindrade 2000

Neurolog. handik. 3500
Astma-allergiker 3000

Bröstcancer 900
Ceiiaki 900

Trafik-, polioskada 3000
Hjärt-, Iungsjuka 3000

Reumatiker 4500
Synskadade

11000Döva 5100
Psoriasis 3500

Centralkomm, HCK 7100
Diabetiker 3500
Dövblinda 3000

Läs-, skrivsvárigh 250
Cystisk fibros 1000

Hörselskadade 5500
utvecklingsstörda 5000

Mag-, tarmsjuka 1000
Epileptiker 1500
Njursjuka 1500

Demensförbundet 400
Stamning 400

Stomiopererade 1500
IJ-R

11000SociaLmentaI hälsa 3500
Laryng 1000

Neurosedynskadade 145
Afasi 1080

Autism 1100
Blödarsjuka 1100

Blodsjuka 315
Schizofrena 150

Döva, hörselskada 11°° : : : : a
2000 4000 6000 3000 10000 12000
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199192.specialförbundenRiksidrottsförbundet,5.
kronor.tusenintäkterTotala

Riksidrottsförbundet.199192,SFFaktabladKälla:

TotalaFörbundTotalaFörbund
intäkterintäkter
tkrtkr

3728Volleyboll410lssegling
9101Dans816Casting
96424Gymnastik6451Fäktning
1454idrottMilitär643Draghund
89711Bordtennis842Frisbee
12812Segling494Kanotsegling
7695Kanot3732Skridsko
0752Skidskytte4781Curling
8567Skolidrott3301Vattenskidor
3123Boxning95130Korpen
8187Badminton7432idr.Akademisk
15412Basket984Varpa
6671Racerbåt84512Handikapp
5135Budo9411Squash
09722Friidrott3761Biljard
8416Innebandy1071Landhockey
9839Bandy2 303Konståkning
7951rodelBob,3702Rodd
51714Tennis2781Baseboll
9529Cykel9823Tyngdlyftning
1785Sportdykning9821Bågskytte
06918Handboll4732Flygsport
64726Orientering1 721Rugby
7538Motorcykel3212Judo
62135Skidor2163Gång
67511Bowling3281Dragkamp
55813Bilsport1311Boule
10223Ridsport2702Bangolf
565129Fotboll7666Sportskytte
30963ishockey0465Brottning
86380Golf28112Simning
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5a. Riksidrottsförbundet, bidragsfördelningen på de olika
specialförbunden. Statsbidragets andel den totala omsättningenav
199192. Källa: Faktablad SF 199192, Riksidrottsförbundet.

Golf
HIshockey

Fotboll
Ridsport
Bilsport
Bowling

Skidor
Motorcykel
Orientering

Handboll
Sportdykning

Cykel
Tennis

Bob,rodei
Bandy

innebandy
gFriidrott

Budo
Racerbát

Basket
Badminton

Boxning
Skoiidrott
Skidskytte

Kanot
Segling

Bordtennis
Militär idr
Gymnastik

Dans
Volleyboll

Simning
Brottning

Sportskytte
Bangolf

Boule
Dragkamp

Judo
Rugby

Flygsport TBågskytte
Tyngdlyftning

Baseboll
Rodd

Konståkning
Landhockey

Biljard
Squash

Handikapp
Varpa

Akademiskidr
Korpen

Vattenskidor yCurling
Skridsko

Kanotsegiing
Frisbee

Draghund y
Fäktning
Casting Nissegling t--;--

lk eyes se
0% 20% 40% 60% 80% 1O0%
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specialförbunden.påbidragsfördelningRiksidrottsförbundet,5b.
199192.kronoriStatsbidraget tusen

Riksidrottsförbundet.SF 199192,FaktabladKälla:

Golf 2199
KIshockey 3675

Fotboll 7731
Ridsport 2742
Bilsport 1851
Bowling 2216

Skidor 7007
Motorcykel 1889
Orientering 6013

Handboll 4115
Sportdykning 1274

Cykel 2519
Tennis 3759

Bob,rodel 469
Bandy 2737

innebandy 1897
Friidrott 6365

Budo 1652
Racerbát 510

Basket 3752
Badminton 2420

Boxning 1028
Skolldrott 2478
Skidskytte 663

Kanot 1852
Segling 3907

3898Bordtennis
Militär idr 1391
Gymnastik 8443

Dans 690
Volleyboll 3059

4527Simning
Brottning 1903

Sportskytte 2562
Bangolf 905

Boule 460
Dragkamp 579

Gäng 1435
Judo 1048

Rugby 783
Flygsport 1177
Bågskytte 954

Tyngdlyitnlng 1923
Baseboll 619

Rodd 1181
Konståkning 1150
Landhockey 560

Bliiard 700
Squash 1014

7448Handikapp
Varpa 605

Akademiskidr 1738
19726Korpen

Vattenskldor 848
Curling 943

Skridsko 1573
Kanotsegling 330

Frisbee 572
Draghund 480
Fäktning 1228
Casting 644

lssegling 315 åä__+____ :_
15000 200005000 100000
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6. lnvandrarorganisationer 1991. Totala intäkter tusen kronor.
Källa: Protokollsutdrag från Statens invandrarverk.

Förbund Ö i totalai.

i tkr-gInv.kvinnor RIFFI 304
lnt. kvinnoförbundet 232
Ungerska Riksförbundet 351
Immigranternas Riksförbund 302
Riksförbundet Polska föreningar 374
Immigranternas Centralförbund 328
Finsk-lngermanl. Centralförbund 225
Japanska Riksförbundet 369
Spanska Riksförbundet 446
Eritreanska Riksförbundet 454
Isländska Riksförbundet 595
Kroatiska Riksförbundet 783
Jugoslaviska Riksförbundet 2775
Polska kongressen 660
Grekiska Riksförbundet 2398
Esternas representation 662
Lettiska centralrádet 668
Finlandssv. Riksförbundet 1530
Italienska Riksförbundet 1663
Turkiska Riksförbundet 2922
Portugisiska Riksförbundet 952
Syrianska Riksförbundet 3064
Kurdiska Riksförbundet 2166
Assyriska Riksförbundet 3485
Sv.finska Riksförbundet 9852
Estniska kommittén 5778
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ochStatsbidragens1991.lnvandrarorganisationer6a.
StatensKälla:intäkterna.totaladeandelmedlemsavgifternas av

lnvandrarverk.

komm.Estniska

RfSviinska

RfAssyriska

RfKurdiska

RfSyrianska

RfPortugisiska

RfTurkiska

RfItalienska

RfFiniandssv.
Lettiska centr.-

râdethjälpkomm.
Esternas repr.

RtGrekiska

kongr.Polska

RfJugoslaviska

RfKroatiska

Rfisländska

RfEritreanska

RfSpanska

RfJapanska
Finsk-Ingerm.-

Ciländarnas
CfImmigrant.

fören.PolskaRf

RfImmigrant.

RfUngerska

kvinnoförbInt.

RIFFIInv.kvin,

DI Med|.avg.andeIStatsbidragsandel

civildepartementetochinvandrarverketfrånbådestatsbidragFår

181



SOU 1993:71

6b. Statsbidrag i tusen kronor till invandrarorganisationer 1991.
Källa: Protokollsutdrag från Statens Invandrarverk

Estniska kommittén 363
Sv.finska Rf 1455

Assyriska Rf 811
Kurdiska Rf 610

Syrianska Rf 895
Portugisiska Rt 280

Turkiska Fit 895
Italienska Rf 610

Finlandssv. Rf 610
Lettiska

277centralrhjälpkom.
Esternas repr. 277

Grekiska Rf 1007
Polska kongressen 280

Jugoslaviska Rt 1230
Kroatiska Rf 446
isländska Rf 363

Eritreanska Rf 280
Spanska Rf 280

Japanska Rt 234
Finsk-lngermanl. Cf 157
lmmigranternas Cf 234

Ht Polska föreningar 280
lmmigranternas Fit 234

Ungerska Rf 280
Int. kvinnoförb. 152

Inv.kvinn0r RIFFI 203
I JI l

200 400 600 800 10001200 1400 1600
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ochKälla: Barn-intäkter 1991.totalaUngdomsorganisationernas7.
ungdomsråd dnrStatensarbetsvillkor,ungdomsorganisationernas

fylligtfinnsungdomsråds ettStatens rapportI54-10492.
intäkterorganisationernasåterges baraHärtabellmaterial.

ungdomsråd använder.Statenskategorieri de fyragrupperade som

kronor.intäkterTotala tusenOrganisationstyp

6385Nykterhetsorganisationer
6 885organisationerPolitiska

4554organisationerKristna
5434Övriga organisationer

totaladeandelmedlemsavgifternas avochStatsbidragens
ochBarn-Källa:ungdomsorganisationerna.förintäkterna

ochtill statrelationerarbetsvillkorungdomsorganisationernas -
54-10492dnrungdomsråd,Statenskommuner.

Nykterhetsorg.

Politiska org.

Övriga org.

Kristna org.

00%180%60%40%20%0%

1 DI Medl.avg.andelStatsbidragsandel
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8. Kvinnoorganisationernas intäkter 1991. Källa: Statens bidrag tillkvinnoorganisationernas centrala verksamhet Ds 1992:114,
Civildepartementet.

Betänkandet tar inkomsterupp betydelse förav organisationerna.
Det har kommenterats ett kvinnoorganisationer.av par Roks har
korrigerat uppgifter angående medel de inte fått försom brukegetutan förvaltat för informationsprojektett i Dalarna. Ekumeniska
kvinnorådet har påpekat deatt inkomster de får från sinsomböndagskollekt och används försom stipendieverksamhet bör
räknas egenfinansiering.som

Graden egenfinansieringav och medlemsavgifternas roll varierar
mycket mellan de olika förbunden. Husmodersförbundet och
Yrkeskvinnors riksförbund redovisar medlemsavgifts-enfinansiering på 50 respektive 70 Andraprocent. organisationer somt.ex. Riksförbundet Kvinnojourer i Sverige har inte några
medlemsavgifter.

Förbund Totala intäkter.

Internationella kvinnoförb. l232
lnvandrarkvinnor RlFFl 2304
Kvinnojourer i Sverige ROKS 2 3000
Hantverkar- och företagskvinnor 171
Riksorg. för valfrihet HAROm m 389
Kds-kvinnor 340
Ekumeniska kvinnorådet 165 4
M-kvinnor 1 100
V-kvinnor 223
Yrkeskvinnors riksförb. 311
Fredrika Bremer-förb. 1 100
Fp-kvinnor 1 350
Husmodersförb. 2 800
C-kvinnor 6 300
Konsumentgillesförb. 2 400
S-kvinnor 7 200
WlZO 2 100

1Fâr statsbidrag både från lnvandrarverket och Civildepartementet2 u Il .. .... ....3Får statsbidrag både från Socialdepartementet Civildepartementetoch4 Därtill kommer böndagskollekt nära 700 000om kronor
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statsbidrag till kvinnoorganisationerna i kronor8a. 1991.tusen
Statens bidrag tillKälla: kvinnoorganisationernas centrala

Civildepartementetverksamhet Ds 1992:114,

sionistorg.Int.
WIZO

S-kvinnor

Konsumentgillesförb

C-kvinnor

Husmodersförb.

Fp-kvinnor

Ekumeniska
kvinnorádet

Fredrika Bremer-
förb.

Yrkeskvinnors
riksförb.

V-kvinnor

M-kvinnor

Kds-kvinnor

valfrih,förRiksorg
broderskjämlikh,

Hantverkar- och
företagskvinnor

Kvinnojourer i 1680
ROKSSverige

lnvandrarkvinnor
RIFFI

Internationella
kvinnotörb. L

200015001000
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Statsbidrag till ideella organisationer 198686 och199293
Källa: Det statliga stödet till folkrörelserna kartläggningen-RRV 1986:554 Statsliggarenoch Nominella199293. värden.

Justitiedepartementet
Sv. polisidrottsförbundet 300 B5400 000
Riksförbundet Frivilliga Samhällsarb. 1 816 000 E3
Brottsofferjourernas riksförbund 10 1 000 000
Partistöd 95 500 140 272 000 H3
Delsumma 143 488 000

Utrikesdepartementet
U-landslnformation SIDA 17 000 000 25 000 C2genom 000
Sv institutet, informationsverksamhet 8 000 000 D1
Info, studier. forskning fred 8 293 000 23 982 000 F3om rn m
Delsumma 56 982 000

Försvarsdepartementet
Sv militära idrottsförbund, armén 560 000 840 000 B1
Sv militära idrottsförbund, marinen 180 000 C1235 000
Sv militära idrottsförbund, flyget 185 400 235 000 D1
Kgl aeroklubbensv 220 000 500 000 D1
Soldathemsverksamhet 650 000 2 000 000 E1
Frivilliga försvarsorg, militära delen 78 250 000 155 700 000 F7
Frivilliga försvarsorg, civila delen 7 011 000 77 790 000 H4
Röda Korset 400 000 2 600 000 K13
Centralförbundet Folk och Försvar 2 100 000 3 250 000 K13
Delsumma 243 150 000

Socialdepartementet
Bidr. till idnföreningar för arb.givaravg 315 800 0 D2
Statsbidrag till frivilligorg. 918 000 milj7,6 E16
Röda Korset 477 000 0004 000 E16
Sv. kvinnliga bilkárers riksförbund 056 000 2 600 000 E16
Frivilliga radioorg. 000 E161 000
Org.stöd till vissa nykterhetsorg. 13 405 500 17 814 000 E17
Nykterhetsrörelsens Landsförbund 330 000 431 000 E17
Bidrag till auktoriserade adoptionsorg. 040 000 1 583 000 F4
SRF Hantverk 136 000 G77 972 000
SRF: Viss övrig verksamhet 483 000 9 G7440 000
Föreningen Sv dövblinda 954 000 5 030 G7000
Sv dövas riksförbund 850 000 G72 290 000
Bidrag till handikapporg. 43 000 G10000 129 248 000
PFD . 160 000 G151 492 000
Sv pensionärsförbund 231 000 732 G15000
RF pensionärernas gemenskapsgrupper 50 000 222 000 G15
Alkohol och narkotikaupplysn. CAN 3 484 000 7 964 000 H1
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Q.
forts.

H3569 000440alkoholmissbrukare 13F.d
H3 p2774 000894KALV-organisationer 2
H3 p3000207Org. 1 838arbetar för barnutsattasom
H3 p4125 000Homosexuellas 180org.
H3 p5000080Kvinnojourernas riksorganisation

000000Kvinnojourernas lokala arbete
H450 000Sv Nykterhetsvårdsförbundet 35

223 623 000Delsumma

Finansdepartementet
511 173 000981 000Idrotten Riksidrottsförbundet 200

000173511Delsumma

Utbildningsdepartementet
B1 4000738359 000Bidrag till vissa organisationer 1

B15682 000Sverigekontakt 318 000Riksföreningen
C1989 000400 1 062till folkbildningen 921 330Bidrag

409 0000681Delsumma

Jordbruksdepepartementet
B1300050Svenska 50 000fruktfrämjandet
B13000Svenska 50grönsaksfrämjandet 50 000
B1350 000Svenska 50 000blomsterfrämjandet
B13000Svampfrämjandet 50

C275 000Sv skogsvårdsförbund 50 000
D2000457Fiskarorganisationer
D9000Sv 398sportfiske och fiskevárdsförbund 695 000
D9Sv 164 000fiskevattenägareförbund 285 000
E1000Samernas 825riksförbund 950 000

000119Delsumma

Kulturdepartementet
B2 p2793 000Centrala 695 000amatörorganisationer
B2 p2991 000Centrumbildningar 185 000
B2 p2017 000Folkparkerna Sverige 385 000i
B2 p2201 000Folkets 200 000husföreningarnas riksorg.
B2 p2504 000Bygdegårdarnas 220 000riksförbund
B2000 p2229Våra gårdar
B2 p2298 000230 000Riksförb. invandrarnas kulturcentrum
B2 p2624 000297 600Bidrag till internationellt kulturutbyte

B2 p10117 000Bidr. ideella fören. för kulturverksamh. 503 000
B17465 000musik 589 000Arr musikfören. Teater, dans.
B25000575Sv 540 000hemslöjdsföreningars riksförbund
B26343686375 000Riksarkivet

B31 p3360 000Sv byggnadsvård 205 000föreningen för
B31 p3080 000hembygsvård 85 000Riksförbundet för

C2000350000värdefull film 2 110Främjande och spridn. av
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forts.
Stöd till kulturtidskrifter C90004 570 000
Kabelnämnd: Stöd lokal progr.verksamh. C20250 000
Bidrag till invandrarorgzs verksamh. D3A 615 366 000centr.
Bidrag till projekt för inv. D3225 893 000mm
Delsumma 799 34375

Civildepartementet
Stöd till trossamfund C131 755 000 92 007 000
Stöd till ideella konsumentorganisationer D3080 000
Central och lokal ungdomsverksamhet E210:128 150 000 102 008 000
Stöd till internationellt ungdomssamarb. 212 000
Bidrag till allmänna samlingslokaler F311j144 100 000 135 000 000
Kvinnoorgzs centrala verksamhet F52 424 300 3 432 000
Delsumma 341 739 000

Miljö- och naturresursdepartementet
Svenska Naturskyddsföreningen B2587 500 2 080 000
Hembygdsvård för naturvårdsupplysning B2235 000 936 000
Delsumma 3 016 000

Totalsumma 797 337 800 2 671 498 3431

Totala anslag departement för departement tkrAnslag
Justitiedepartementet 143 488
Utrikesdepartementet 56 982
Försvarsdepepartementet 243 150
Finansdepartementet 173511
Socialdepartementet 223 623
Utbildningsdepartementet 068 4091
Jordbruksdepartementet 119
Kulturdepartementet 75 799
Civildepartementet 341 739
Miljö- och naturresursdepartementet 016
Summa 2 671 498

Noterna i tabellen förklaras på nästa sida
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Kommentarer till statsbidrag till ideellatabellen över
organisationer och198586 199293

tvåimiljoner budgetåret anslaget uppdelat1 8 gäller 199192. 198586 var
kulturutbytesverksamhet.Intormationsverksamhet och Allmänposter:

l detta anslag ingår bidragen till Röda Korset, Sveriges kvinnliga2 numera
tvåbilkårers riksförbund deoch frivilliga radioorganisationer. 198586 var

Övriga dåfrivilllgorganisationer deladeförstnämnda bidragsposter.separata
på miljoner kronor.2,9

Tidigare Sveriges3 pensionärers riksförbund.

Gäller område.elev- och föräldraorganisationer skolans En4 inom ny
läs-organisation får bidrag från detta anslag Förbundet199293 är motsom

skrivsvårigheter Stockholmoch för verksamheten med Skrivknuten i 1,6
miljoner kr.

De på totalt sju olika5 921 miljoner kronorna uppdelade198586 postervar
bidrag till studiecirklar miljoner kronor.den 727störstavarav var

gått6 Detta det Pengarna harär faktiskt utbetalda beloppet under 199293.
till enskilda arkiv, arkivförbund, Sverigefinländarnas11 Folkrörelsernast.ex.
arkiv, Tjänstemannarörelsens arkiv bibliotek.arkiv och Arbetarrörelsens och
Anslaget till Arbetarrörelsens arkiv bibliotek inte i RRV:soch togs upp
sammanställning det då miljoner kronor. För198586 1,5trots att envar
rättvis jämförelse med budgetåret läggas till de199293 bör detta anslag
tidigare 375 kronorna, för övrigt bidrag till fem olika arkiv.000 som var
l Riksarkivets ingår insamlandeanslag bidrag för inventering ochäven av
enskilda arkiv, bidrag för rädda näringslivets arkiv, bidrag till vissaatt
investeringskostnader läns- elleroch projekt bidrag till arkivarielöner i 17samt
landskapstäckande tolkrörelsearkiv.

7 Av denna finska föreningar. Detta anslagär 333 000 kr bidrag tillsumma
ligger under Utbildningsdepartementet, B4, för enkelhetens skull redovisas
anslaget här.

ingår8 Idag Lokalbidrag totala anslagsposten.34,5 miljoner kronor i den
lokaler för198586 redovisades Bidrag till anskaffandemotsvarande post av

trossamfund miljoner11,8 kronor separat.
Ytterligare ingår totalsumman redovisadesi idagposten som men som

Bidrag vård kronor198586 är till andlig vid sjukhus m.m. 3 miljonerseparat
8586.

9 infördes fanns under29 november 1990. Tidigare anslagett
Finansdepartementet Systeminriktade Femhette aktiviteter.som
konsumentorganisationer på kronor.fick 198586 dela 141 000

Drygt till10 68 miljoner kronor bidraganslaget 198586av var
Riksidrottsförbundet för det lokala aktivitetsstödet.

58,6Detta anslag tidigare två Anordningsbidrag11 uppdelat i poster:var
miljoner kr upprustningsbidrag miljoner kr.respektive 85,5
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SCB:s undersökningar levnadsförhållanden, ULFom

Sedan 1974 genomför SCB på riksdagens årligauppdrag
undersökningar befolkningens levnadsförhållanden ULF. Dessaav
undersökningar gäller tiotal områdenett hälsa, boende,som
sysselsättning, ekonomi, fritid Varje år ställs frågoretc. inom
dessa områden. Dessutom sker fördjupningsstudier efter ett
rullande schema med olika Det innebär område fårteman. varjeatt

uppmärksamhetextra och med sju-åtta årsutrymme mellanrum.

Politiska kartlades uttömmande 1978 och 1984.resurser mer
Resultaten har redovisats i Politiska 1978 rapport 31 iresurser
serien Levnadsförhållanden och Politiska 1984resurser
statistiska meddelanden Be SM40 8601. l samband med
undersökningarna 1992-1993 har området politiska förresurser
tredje gången fått vidgat utrymme.

Undersökningen föreningslivet i Sverige baseras på påurvalettom
7 480 i åldrarna till år. Svarsfrekvensen16 84 80personer var

Dennaprocent. fördjupade studie har sin närmaste motsvarighet i
de undersökningar utfördes 1987 för Maktutredningens räkningsom
och publicerades 1989 i Medborgarnas Makt Olof Petersson,som av
Anders Westholm och Göran Blomberg.

SCB bearbetar materialet och skall redovisa resultaten i höst.nu
Denna utredning har fått del de preliminärata siffrorna. Jagav
redovisar dessa i följande sammanställningar med förbehållet att
bearbetningen svarsmaterialet kan något bild denänav ge en annan

de preliminära siffrornasom ger.

Siffrorna har jämförts med det material ingick isom
Maktutredningens redovisning Medborgarnas makt. För fåatt en mer
rättvisande jämförelse med dessa siffror har ULF-siffrorna
arbetats så åldrarnaatt stämmer överens medom
Maktutredningens, nämligen 16 till år.80
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SCB:sI undersökning 1992,levnadsförhållanden, ULF fick deav
intervjuade hur stor samhörighet olikade kände medange
organisationer.

Denna fråga ställdes till alla intervjuade deoavsett om var
medlemmar i någon förening eller ej. Den belyser alltså inte hur
medlemmarna i olika föreningar förhåller sig till sina
organisationer.

Känslan samhörighet med olika organisationerav påangavs en
skala 0-10 där 0 innebär ingen samhörighet och innebär10 mycket
stark samhörighet. Källa: Preliminära resultat från ULF 1992,
Statistiska centralbyrån, resultatensamt från års1987
undersökning publicerade i Medborgarnas makt Maktutredningen
1989. Det är viktigt att notera materialetatt från 1992 ännu är
preliminärt. SCB:s bearbetningar kan någotav svaren ge en annan
bild. i
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Andelen medlemmar i olika föreningstyper.

Källa: Preliminära resultat från ULF Statistiska92, centralbyrån
resultatensamt från års1987 undersökning publicerade i

Medborgarnas makt Maktutredningen 1989
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Andelen aktiva i olika föreningstyper. Källa: Preliminära resultat
från ULF Statistiska1992, centralbyrån resultaten frånsamt 1987
års undersökning publicerade i Medborgarnas makt
Maktutredningen 1989
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Andelen någotmed uppdrag i olika töreningstyper.personer Källa:
Preliminära resultat från ULF 1992, Statistiska centralbyrån samt
resultaten från års1987 undersökning publicerade i Medborgarnas
makt Maktutredningen 1989
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sektornideellaDen

SwedbergBoRapport av

betydelsefulltgammaltideella insatserobetalda,Frivilliga, är ettav
handhadessocialavårti land. Densamhällsarbetetinslag i omsorgen

tillgåfannsfamiljingenfamiljen, och därhuvudsaki attlänge av
frivilligadetdäromsorgsfunktioner,informellaoftaskapades

den socialadominerade. Närdeandraför än närmasteengagemanget
kyrkans insatserspeladeorganiseras,börjadeförst enomsorgen

kännetecknadesverksamhetfolkrörelsernasroll.avgörande De stora
frivilliginsatseromfattandeviss deltillkännetecknas ännuochlänge av

ideelltoch ett stort engagemang.
grad bestämtsi högemellertidhar1900-taletunderUtvecklingen av

med-allaförÖvertagitkommun garanteraoch attansvaretatt stat
tagitomfattningi växandeallmänna harvälfärd. Detborgares ansvar

där,området inte enbartsocialadetuppgifter, främstför sommen
förbisetts. Detiellerfrivilligskötts vägantingen stort setttidigare

allmännadenuppfattningdominerandebli attkommithar att en
och kommunernahand föri förstaangelägenhet statenvälfärden är en
har detoch kommunmeningen ytterstadenbara iinte statatt- praktisktvälfärdsarbetetockså så huvudpartenattansvaret utan av

regi.offentligutföras iskall
grund-deninnebärvälfärdssystemmed attFördelarna ett som

medborgareför allatryggheten statenläggande garanteras ansesav
iövergång tillså betydande, systemett annatallmänt att envara

någon aktualitet.inte harpraktiken
anledningaråren skildaunder deharmindredessInte senaste av

öka inslagetskälgodafinnsdet intefrågan ställts, att avom
verksamhetsområden det för när-också inomfrivilliginsatser som

fråganSamtidigt harför.kommunåligger ochvarande attstat svara
relationerpositivaför skapakanvad görasaktualiserats att merasom
frivillig-sidan ochå denoch kommunernamellan staten ena

å den andra.arbetetfrivilligarbetarnafrivilligaorganisationernadet

innebördBegreppens
vårtåren fart iskjutitroll defrivilligarbetetsdebatten senasteNär om

definitioner gällande.starkaregjort sig alltklarabehovetland, har av
introduceratsnyligenförst heltharsektornideelladenBegreppet

på frivilligarbetedetbeteckningsammanfattande som avsom en -
enskilda medborgareellermedlemmaroch deras utanorganisationer av

tillalternativellerkomplementorganisationstillhörighet görs ettsom-
regi.kommunalelleri statligverksamheter
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Stor uppmärksamhet har i både svensk och internationell debatt
under de årtiondenasenaste ägnats vad allmänt kallats densom
informella sektorn eller den informella ekonomin. Litteraturen på detta
område är mycket omfattande. Basfakta redovisas är densom att
informella ekonomin har långt omfattningstörre än vad vanligenman
föreställer sig och det nödvändigtäratt i samhällsplaneringenatt ta
större hänsyn till detta förhållande.

I den inom för OECD:s Development Centreramen Studies utgivna
studien The informal Sector in the l980s and 1990s, författad av
Harold Lubell, dels klarläggande definitioner begreppetges denav
informella sektorn, dels många påexempel verksamhet inom denna
sektor i olika delar världen.av

vårtI land har, bl.a. inom sekretariatet för framtidsforskning, särskild
uppmärksamhet det informellaägnats arbetets betydelse, i Larst.ex.
Ingelstams bok Arbetets värde och tidens bruk. En rad delfrågor i
detta sammanhang diskuteras också i från Expertgruppenrapporten
för forskning regional utveckling, Försörjning mångaom arbete,sätt,
informell ekonomi, lokal utveckling ERU-rapport 44. Praktiska
exempel redovisas i Informell ekonomi i glesbygd redaktör Hans
Wallentin.

Ett problemen med i diskussionen denatt ideellaav sektorn göraom
sig bruk begrepp den informella sektorn och denav informellasom
ekonomin bådaär dessa begrepp långtatt är vidare begreppetän den
ideella sektorn. Det finns definitionsmässigt inte något självklart
samband mellan den informella sektornden informella ekonomin och
den ideella sektorn. Den frivillighet och idealitet densom ger namn
ideella sektorn kan visserligen behöver ingalunda återfinnas inommen
den informella sektorn, där det finnstvärtom naturligt förett utrymme
strikt kommersiella överväganden.

En upplagd internationellstort studie the non-profit sector harom
inletts vid Johns Hopkins-universitet i USA. Projektet omfattar hittills
12 länder och syftar i sin inledningsfas till utformaatt gemensamma
definitioner för möjliggöra jämförandeatt studier i de olika länderna. I
den handbok utgivits för underlätta klassificeringenattsom i
deltagarländerna det de organisationeratt skall ingåanges isom

måstestudien uppfylla antal grundläggandeett kriterier. De skall vara
formella organisationer, dvs. inte tillfälliga grupperingar, privata
organisationer, allmännyttiga, dvs. inte främja enbart medlemmarnas

intressen, inte vinstgivande, dvs. inteegna dela överskott tillut
medlemmarna, självständiga, icke-religiösa, opolitiska.

Enligt kommentar i handboken omfattar definitionenen privata
sociala inrättningar, arbetar med opinionsbildning advo-grupper som

groups, institutioner för högre utbildning,cacy privata hälsokliniker,
välgörenhetsinrättningar, organisationer för samhällsutveckling i fat-
tiga områden, förskolor, grundskolor och gymnasier, kulturinstitutioner

196



ideellaBilaga 4 Den sektorn

trädgårdarsymfoniorkestrar, och Zoologiska ocht.ex. museer
alltsåålderdomshem. fackliga organisationer, ekono-Undantagna är

partier, trossamfund, kooperativ, sällskaps-miska föreningar, politiska
fraternities sororities.klubbar, Sportklubbar och olika och

naturliga vidhänsyn till de avgränsningar sigMed tersom
vårti land har denna studieövervägandena den ideella sektornom

därmed begränsat intresse.ett
ideella används iblandbetydelse den sektornMed somsamma

dåförsta sektorn liktydigtden tredje sektorn. Denbeteckningen är
ansvarsområde, den offentliga sektorn.kommunernasmed ochstatens

medan den tredjeenskilda näringslivet den andra sektorn,Det utgör
påbygger personligorganisationslivsektorn detutgörs somav
Beteckningenofta obetalda arbetsinsatser.och frivilliga,anslutning

framförpå allmänttycksden ideella sektorn väg att accepterasvara
tredje sektorn.beteckningen den

genomgående Därviddet förra uttrycket.användsI denna rapport
utförs dels medlemmaroftast obetalda arbetefrivilliga,det avsomavses

deras egenskap, delsideella organisationer i dennai folkrörelser och av-
någon sådan ellerrörelseförankring ienskilda medborgare utan

påockså yrkesmässigmed avseendeanvändsorganisation. Utrycket
organisation.regi ideellverksamhet i av en

förSköndalsinstitutet i Farsta,tillforskargrupp, knutenDen som
frågeställningarolikaräkning har belystSocialtjänstkommitténs

Språk struktur i sini kapitlet ochideella sektorn, harrörande den
ochbeteckningari Sverige diskuteratFrivilligt socialt arbeterapport

i sammanhanget.ofta förekommerbegrepp som
där indelningsociala sektornöversikt denI gör somman enaven

huvud-fyra olikamotsvarigheter ochinternationellahar anger
informelltinsatser: familj ochinstanser utförsammanhang eller som

aktionsgrupperorganisationer ochoffentlig sektor, frivilliganätverk,
schematiseras följandeindelning kanföretag. Denna sätt:samt

Familj och informellt
socialt nätverk

FöretagmarknadFrivillig organisation

Offentlig sektor
myndighet
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Den delenstörsta alla sociala insatser konstaterargörs,av
forskargruppen med hänvisning till Lennart Johansson: Caring for the
Next of Kin Acta Universitatis Upsaliensis, inom för familjenramen
och det informella sociala Sådananätverket. insatser betecknas som
anhörigvård eller närståendevård. Mätt i arbetstimmar bedöms
närståendevård äldre sådubbeltän omfattande denav vara mer som
offentliga sektorns insatser bl. äldreomsorgen.genom a.

Det finns anknytningspunkternära mellan folkrörelserna och de
ideella organisationerna å den sidan och den ideella åsektorn denena
andra. Men det inte fördenskullär möjligt eller motiverat sättaatt
likhetstecken mellan dessa begrepp. ingårDels inte vidare all denutan
verksamhet folkrörelserna och de ideella organisationernasom svarar
för i den ideella sektorn, dels omfattar denna åtskilligt sådanänmer
verksamhet.

Det naturligt vidär övervägandena på vadatt den ideellasätt
sektorns i högre grad hittills kan anspråkän i eller beredastasresurser -

i olika delar den offentligautrymme verksamheten räkna medav-
folkrörelsernade ideella organisationerna och deras medlemmar som
viktiga Det bör emellertid samtidigt uppmärksammas,resurser. att

de sociala insatser hittills gjortsmerparten vid sidan denav som av av
och kommun organiserade verksamhetenstat har utförts vid sidan av

också de ideella organisationerna och folkrörelserna, i informella,
personliga relationer mellan enskilda människor. Det bör likaledes
uppmärksammas, mångadet finns människor bereddaatt är attsom

frivilliga, obetaldagöra insatser för andra den familje-än närmaste
kretsen fördenskull intresseradeutan att det inomgöraattvara av

någonför organisations verksamhet.ramen
Den tidigare nämnda forskargruppen har för sin del förstannat

beteckningen frivilligsektorn för det genomgåendehär benämnssom
den ideella sektorn. Gruppen i sina definitionergör skillnad mellan
frivillig verksamhet och frivillig insats. Det förra begreppet används
för beteckna alla aktiviteter och insatseratt sker inom frivilligsom en
organisation eller sådanmed organisation huvudman.en som
Begreppet frivillig insats betecknar oavlönade arbetsuppgifter på
fritiden i princip fritt valda och bedrivs någonär inom slagssom
organisatorisk ram.

Forskargruppen konstaterar samtidigt inte alla frivilliga insatseratt
bedrivs inom frivilliga organisationer. Det finns också fleraramen av
uppgifter inom för den offentliga sektorn heltärramen som
oarvoderade eller arvodering symboliskt slag. Somges en av mera

på sådanaexempel frivilliginsatser kontaktfamiljnämns föratt vara
flyktingar, klassförälder, lekmannaövervakare inom kriminalvården,
Stödperson inom den psykiatriska tvångsvården, kontaktperson för
psykiskt utvecklingsstörda, familjehem eller stödfamilj för barn och
unga.
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frågaområde härrörande deti arbetet ärförekommerDet attvarom
ochden ideella sektornskillnad mellanbegreppsmåssigt görman

detvidarevarvid det förra begreppetfrivilligsektorn är än senare.
obetalda frivillig-ideella,innefattar därvidideella sektornDen utöver
bedrivs med ideelli verksamhetockså anställdainsatserinsatser somav

isådan motiveraddistinktion kanhuvudman. Enorganisation varasom
framgårockså dennaförsta hand för klargöra rapportattatt avsom --

iobetalda insatser,såväl frivilliga,omfattarsektornden ideella
regiyrkesmässiga former iienskilt, insatserorganisationsregi eller som

organisation.ideellav

Mindre engagemangmerpengar -
samhällsarbetet iförbetydelseideella sektornsDebatten den stortom

förhållanden.utgångspunkt främst isin tretar
undersocialbehovetmedvetandetDet är att omsorgavomena

de ekono-samtidigtöka,överskådlig fortsättatid kommer attatt som
nödvändigafinansiera deförstår förfogandetillmiska attresurser som

behoven. DetomfattningiÖkainte kommerinsatserna att somsamma
möjlighetereftersignödvändigtsituationen atti den attär nyaomse
omsorgsbehovsärskildamedför medborgareförutsättningarskapa att

kanvälfärdsarbetetfå ochhjälpmöjlighetenställs utanförinte attatt
problemavsevärdaskulle orsakaförändringarfortgå sådanautan som

för medborgarna.
ideelladendebattenförhållandet stimuleratandraDet omsom

kanmedmänskliginte allmöjligheter insiktensektorns är att omsorgom
varitalltidvälfärd harregi. Medborgarnasi offentligeller skötasbör

närstående.biståndhjälp ochberoendeoch alltjämtär avav
någon månivarit avsiktendetförhållande harDetta utan att --

då Välfardssverige byggtsperiodskymundan under denkommit i upp
kommunala insatser.ochvidgade statligasuccessivtmed hjälp av

välfärdssystemetimån uppenbara bristernadeI mestsamma som
närhetkvaliteterframstått allt klararetill, har detkunnat rättas att som

medmänskligochpersonligtoch gemenskap, omsorgengagemang
präglarSådana kvaliteteri välfardsarbetet.tillbättre behöver tas vara

i statlig ochinte förutsättaskanockså offentliga insatsernaofta de men
välfärdssystem,i varjeDärför behövs,verksamhet.kommunal ett

ideella insatser.frivilliga,betydande inslag av
ideelladentill debattenförhållandet bidragittredjeDet omsom

möjligheterönskan och göramånga medborgaressektorn attär
närstående ellertill för andra,insatserfrivilliga, obetalda personergagn

föruttryckönskanhjälp. Ofta dennabehöveri närmiljön år ettsom
detför övertygelsen ärbehövd ochkänna sigbehovet attatt enav

möjlighetermån personliga göraförpliktelse imoralisknaturlig att av
också i deni världeninte baramedmänskliga insatser ute egnamen

tillviljansärskilt intressenärmiljön. Det är attatt noteraav
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frivilliginsatser inte finns enbart inom folkrörelserna och de ideella
organisationerna. Den kommer i hög grad till uttryck också bland
människor olika skäl valt stå utanför det ideellasom av att
organisationslivet.

Hinder och möjligheter

Möjligheten i ökad utsträckningatt för insatser iutrymmege ex.
kooperativ eller privat påregi områden där verksamheten hittills
bedrivits i offentlig regi har under de åren ägnatssenaste stor
uppmärksamhet inom regeringskansliet och i riksdagsarbetet. Hinder
för alternativ verksamhet har undanröjts. Genom olika utredningar har
förutsättningarna klarlagts och förslag för ökatpresenterats ett
ianspråkstagande privata och kooperativa insatser liksom för insat-av

i föreningsregi inom den offentliga sektorn. Beslutser regering ochav
riksdag ocksåhar jämnat förvägen vidgade frivilliginsatser.

Skolan väl framme

Inom skolans område har betydande förändringar genomförts i syfte att
dels skapa ökad valfrihet för elever och föräldrar välja skola, delsatt
skapa möjligheter lägga delar verksamhetenatt ut entreprenad.av

En arbetsgrupp inom Utbildningsdepartementet har haft i uppdrag
bl. principernaöverväga föratt valfrihet och ekonomiskaa. medelom
för fristående skolor på grundskolenivå kan tillämpas också för
fristående skolor denna nivå.över Vidare ingick det i arbetsgruppens
uppdrag redovisa möjligheteratt etablera olika mellanformer mellanatt
kommunala skolor och fristående skolor, där och skyldig-ansvaret
heterna kommunensär produktionen själva utbildningen sker imen av
samverkan med enskilt subjekt entreprenadlösningar.ett Arbets-

förslag har i Valfrihetgruppens presenterats i skolan DSrapporten
1992:15.

Våren 1993 föreslog regeringen i propositionen Valfrihet i skolan
1992932230 betydande delar undervisningenatt skall kunnaav
läggas på entreprenad. Riksdagenut har beslutat enligt regeringens
förslag. Undervisningen i estetiska, praktiska och yrkesinriktade ämnen
kan läggas entreprenad. Skolornrådetut framstår därmednu ettsom

områdende genomgått den omfattandeav avregleringensom mest
inom den offentliga sektorn.

Flera utredningar

Några utredningar har arbetat med villkoren för dels konkurrens inom
den kommunala sektorn delbetänkande Konkurrenskommittén,av
SOU 1991:104, dels alternativa verksamhetsformer inom vård och

DS 1992:108. dessaI utredningar redovisasomsorg de hinder som
finns för alternativ verksamhet inom den kommunala sektorn och vilka
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sådanför verksamhet i ökadbehöverlagändringar göras attsom
bedrivas.utsträckning skall kunna

i deni SOU 1991:104 har beaktatsVissa förslagen nyaav
regeringens propositionl993:20 ochkonkurrenslagen genom

kommunala verksamheten.ökad konkurrens i den199293:43 om
Lokaldemokratikommitténs arbete.vidare inomAndra förslag har förts

möjligheter tillpå Förslag ökadef.n. remiss.betänkandeDess är om
vård beaktats.och harverksamhetsformer inomalternativa omsorg

sitt betänkande SOU:redovisade iNykoop-företagsutredningen
kooperativaförslaggår Tankar ochVisst det an1991:24 om

etablering,för kooperativinformella hinderformella ochlösningar, dels
möjligheter kandels hur öppnas.nya

hindersjukvårdssektorn inga nämnvärdaexisterarochInom hälso-
verksamheten. Gällanderegi bedrivnatill i offentligför alternativ den

kommunenlandstinget tillseåliggerdetbestämmelser innebär attattatt
Vård regii privatsjukvård finns tillgänglig.viss kvalitethälso- och av

offentligvård bedrivs ialternativ till dengodtagbartdärvidär ett som
regi.

det gällerkommit längstområde i övrigtDet där när att geman
barnomsorgen.offentlig verksamhetalternativ tillför ärutrymme

år till 90område underharVerksamheten detta procentcasenare
privata ochförutsättningar förmed statsbidrag. Nyafinansierats
ändringar isuccessivt skapatsharkooperativa lösningar genom
ändringar.gällande:1987:860 medstatsbidragsförordningen senast -

utgå tilljämvälmöjliggjort bidrag kanharDessa ändringar att annan
utgårjanuari 1993denkommun. Sedan 1barnomsorganordnare änav
ingårbidragentidigarespeciellt till barnomsorg. Destatsbidraginget

ändamåls-preciseradestatsbidragi detsedan dess utansom
omfattning bedrivsutgår växandetill Ibestämningar kommunerna. nu

ochpersonalkooperativföräldrakooperativ,i formbarnomsorg av
privata aktiebolag.

Förslagoklart.i rättslägetsocialtjänstenInom ärstort omn.
framförtsför alternativa insatser haruttryckligt medgivande utan att

exempel kannågra fattats. Somavgörande beslut har nämnas att
delbetydandebeslutat lämnaDanderyds harkommun ut aven

överklagandehar efterpå entreprenad. Detta beslutsocialtjänsten
slutgiltigtinteoch kammarrättenlänsrätten ännuprövats menav

avgjorts regeringsrätten.av
inteberörsoch propositionernautredningarnade nämndaI ovan

offentliga sektornfrågan inom denmöjlighetenuttryckligen att geom
tordeenskilda. Detfrivilligorganisationer ellerför insatserutrymme av

aktörerså möjligt utnyttjadär det äremellertid är attatt somvara
möjligheterfinnsaktiebolag,kooperativ ellerorganiserade i sammasom

och enskilda.ideella organisationerutnyttjaatt
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De hindren förstörsta etablerandet privata och andraav nya
driftsformer vårdinom och omsorg, framhålls det i den tidigareex.
nämnda Alternativa verksamhetsformerrapporten inom vård och

DS 1992:108,omsorg

sannolikt inteär de formella hindren, sådana finns,även utanom
hinder inom den kommunala organisationen. De hinder mötersom---de kommuner och landsting väljer knoppa delar sinattsom av av
verksamhet har i hög grad svårighetermedgöra tydliggöra deatt att

målen och den strategin, vilket bl. leder till onödigtegna egna stora.
och tveksamhet hos berörd personal. Detta hinderäroro ärsom

generella för allt utvecklingsarbete och främst är attsom se som
problem övergångsskedeti mellan ochett system ett annat.
Kommunernas och landstingens många gånger målotydliga och
strategier innebär också problem för de intresserade presumtiva
nyföretagarna. fårDessa inrikta sig längre etableringsfas änen
vad vanligt vidär nyetablering. Detta beror bl. densom annars a.
nödvändiga demokratiska De upplever ofta också storprocessen. en
osäkerhet villkoren för den framtida verksamheten, varför mångaom
goda initiativ aldrig effektueras. Ett hinder för i sig ärprocessen
också den intressekonflikt ibland råder mellan de olikasom
inblandade parterna.

Även dessa konstateranden i första hand med tanke pågörsom,
nyföretagande och andra aktörer ideellaannat organisationer,än torde

de ha betydande relevans för dessa.även

Frivilligt någraarbete i andra länder

Sverige det land i världenär har det utbyggda välfärds-mestsom
Många andra länder har årensystemet. studerat det svenskagenom

åtskilligtoch lärt det. Samtidigtsystemet har utvecklingen detav av
frivilliga någraarbetet i andra länder starkt bidragit till aktualiseraatt
frågan på vilket den ideella sektornssätt vårti land i störreresurser
utsträckning hittillsän skall kunna anspråki för olika angelägnatas
samhällsuppgifter.

USA och Storbritannien oftanämns länder där frivilligarbetetsom
kommit spela viktig roll. Av speciellt intresse föratt den svenskaen
debatten den ideella sektorn emellertidär den roll frivilligarbetetom
spelar i Danmark, Kanada och Norge. Det finns, det gällernär de

samhällsförhållandenaallmänna i dessa länder, betydande likheter med
vårt land. påDet vilketsätt där i anspråk frivilliginsatser itarman
samhällsarbetet kan därför impulser till tänkande och planering närge
det gäller den ideella sektorns roll i det svenska samhället.

Danmark

Det framförallt frånär början 1980-talet nämnvärd uppmärk-av som
frånsamhet sida det frivilligaägnats sociala arbetetstatens i Danmark.
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representerad främstoffentliga sektorn,denSamverkan mellan av
påbyggtsfrivilligorganisationerna harochSocialdepartementet, ettut
fåkommitochfrivilligarbetet stimuleratstilllett attsätt att ensom

till med dekommabetydelse i strävandenaväxande rättasuccessivt att
år oavbrutet högaundersärskilt denproblemsociala senaresom

samhället.i danskaskapar detarbetslösheten
förökade intressetbidragit till detTvå förhållanden särskilthar

finansieringen desvårigheten klarafrivilliginsatser. Det är att avena
bristandeinsiktenandravälfärdsinsatserna. Detnödvändiga är om

tillgodose allatillfredsställande sättförmåga socialstatenhos att ett
omsorgsbehov.medborgares

arbetetsfrivilliga socialadetförklaring tillytterligareEn
årunder flerajust densamhälletdanskaroll i det ärframträdande

antaletmedvetandetocharbetslöshetenoförändrat höga attom
påfå denplatssmå utsikter kunnahar mycketmedborgare attsom

måste finnaständigt ökar: sättarbetsmarknaden attöppna man
socialt arbete harFrivilligtproblem.dettagripa sigkonstruktivt an

till hjälp sätt.därvid visat sig än ettmervara
frivilligtvadbedömningenvikt vidnämndaDet är storsenast avav

dels deperspektivettagit in ii Danmark:betydersocialt arbete att man
utanför denolika skäl hamnatdels demarbetslösa,öppet avsom annars
förtidspen-demsjukpensionärer,arbetsmarknaden,ordinarie som

arbetsbrist.orsakadoch däravrationaliseringarföljdsionerats till av
förtagit ställningpåfallande tydligt sätthardanskaDen ettstaten

samhällsarbetet. Detroll iaktivskall spelasocialt arbetefrivilligtatt en
organisationerstatsbidrag till defrågaenbartdärvid inteär att geom

frivilligt arbete. Statenstimulerarmöjliggör ochverksamhetvilkas
miljoner kronor125lotterimedel,ochstatsbidragi persatsar, n.rena

jämförelsevisarbetet,frivilliga socialadetår på utvecklingen enav
omfattningtotalafrivilliga arbetetsdethänsyn tillmedblygsam summa

samhället.danskabetydelse i detoch
ideellafråga olikahandförstaheller iinteDet attär om

tillfälleanlitasbereds göramedlemmarderasorganisationer och att en
möjliggörauppgifteniinsats. Statensfrivillig social attengagemang

frågautsträckningstället isocialt arbete ifrivilligtoch stödja är stor en
har behovorganisationerochindividersammanföra avatt somom

frivilligbereddaindivider göramedfrivilliga ärhjälp att ensomav
social insats.

ideellaoch olikastatenkommunernamellanUppdragskontrakt
detinte tillockså räknasförekommer,organisationer, mansom

Frivilligt arbeteförstår socialt arbete. är,frivilligtmeddefinitionsmässigt
insatsindividuelldefinitionförekommandevanligtenligt somenen

oavlönat,familjen. Arbetet ärutanför denutförs för andra menegna
intefri vilja,utförsUppgiftenförekomma.kostnadsersättningar kan av

service.eventuell offentligförvillkorsom
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Moralen det iär, sägs anslutning till denna definition, i folderen som
Kontaktudvalget til det frivillige sociale arbejde utgivit: Du får inte
betalning för vad du gör, belöning upplevelser, kontakter ochmen -
personlig utveckling för din insats.-
Kontaktudvalget til det frivillige sociale arbejde

Sedan 1987 existerar Kontaktudvalget til det frivillige sociale arbejde,
centralt tillsatt påett initiativ Socialdepartementet ochorgan, medav

uppgift stödja utvecklingenatt frivilligt socialt arbete.av
Kontaktudvalget har, heter det i stadgarnas första paragraf, till uppgift

medborgargruppers,att främja enskildas, privata föreningars och
organisationers möjlighet delta i lösningen uppgifter påatt detav
sociala området.

Inom de vida denna målskrivning skall udvalgetsramar som anger
arbete påut att

råd till socialministem,ge-
insamla information statliga och kommunala myndighetersom samt-

frivilliga organisationer fl. kan ha användning för och därvid påvisam.
sådant hinder för förändringarutgör det sociala området,som

framlägga förslag statliga och kommunala myndighetersom samt-
frivilliga organisationer kan sig brukgöra av,

råd till statliga och kommunala myndigheter frivilligage samt-
organisationer fl.,m.

genomföra upplysningsverksamhet.-
Udvalget til det frivillige sociale arbejde har 26 medlemmar, vilkaav

ordföranden, vice ordföranden fyra övriga ledamötersamt utses av
socialministern. Resten udvalget består företrädare för olikaav av
frivilligorganisationer arbetar det sociala området. Någrasom utses
på förslag bestämda organisationer, andra val i speciellav genom en
valförsamling, bestående företrädare för de organisationerav som
godkänts representerade i denna församling.vara

En god illustration till bredden i udvalgets Verksamhetsinriktning
förteckningenutgör deöver omsorgsområden skallsom vara

företrädda i udvalget:
Barn, och föräldrar.unga
Sjukdom och handikapp.
Pensionäreräldre.

4. Missbruk.
Allmänna organisationer.

Center for frivilligt socialt arbejde

Som resultat intresset för det frivilligaett socialaatt arbetetav växte
under delen 1980-talet och behovet samordnande insatsersenare av av
därmed ökade, inrättades år 1991 Center for frivilligt socialt arbejde,
beläget i Odense. bådeArbetet inom kontaktudvalget och vid icentret
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inriktathuvudsakhanden, iockså vidOdense är, gernamnensom
verksamhetriktlinjerna förihararbete. Detfrivilligt socialt centrets

så,bredareintresseområde bör ändessklargjorts delsemellertid att vara
så dock inteinkluderaomedelbartinteskalldärdels änatt omman

miljöfrågor.ochu-lands-arbetsmarknads-,hälso-,kultur-,utesluta
utvecklingenstödjafrämja ochuppgiftövergripande ärCentrets att

sikte skallMed detta iDanmark.iarbete centretsocialtfrivilligtav
frivilligt arbete,informationförmedlaochinsamla om- små ochtillsynnerhetivägledningrådgivning ocherbjuda nya-

initiativ,grupperingar ochorganiseradelöstorganisationer,
utbildningsverksamhet,seminarier ocherbjuda kurser, annan-

frivilligt arbete,ideltagandeförmedlaochtilluppmuntra- frivilligt arbete,deltagande ivillkor förgodatill skapamedverka att- frivilligainom detsamarbetenätverk ochstödja tillkomsten av-
arbetet,

forskning,ochutvecklingsarbeteundersökningar,främja- medochsektornoffentligabåde denmedsamarbetsformerutveckla-
näringslivet,

balansutvecklatillochbarriärerbrytatill attbidraga enatt ner-
socialpolitiken.iinsatsoch privatoffentligmellan

frivilligt arbeteNätverk och
stadsdel iområden igenomfördes inom1989-1991årenUnder tre en-

projekt kallatLolland-Falsteroch ipå Sydfyn ettKöpenhamn, -
SMIL-tillrefereratallmänhetiarbetefrivilligtochNätverk som

idégrupp1987-1988underförbereddesprojektet. Det varsomav en
arbejde.socialefrivilligefor detKontaktudvalgettillknuten

Ulla Habermann,redovisatsutförligtharprojektetUtvärderingen avav
Folkelighedarbejde, i bokensocialtfrivilligtforföreståndare för Center

innehållerskrift1993. Dennaforlag,Akademiskarbejdefrivilligtog
Därprojektet.nämndadetutvärderingenemellertid mycket än avmer
detbakomidéernagrundläggandederedovisningocksåfinns aven

sådantargumentation förengageradochsociala arbetetfrivilliga en
arbete.

såsammanfattasbyggdeprojektetvärderingarochidéerDe som
gälldehär: Det

tillliv isittföransvarighetoch motsatsfrämja närhet egetatt --
utanförskap,

andra,vilja hjälpalegitimtdetgöra attatt-
granndygderna,gamlademinnetfriskaatt avupp- allanågot kommerallmänneligtarbetesocialtgöra somatt --

vid,människor
människor.nätverk mellanskapaatt-
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Kärnan i projektet skulle ömsesidiga relationer mellanvara män-
niskor, inte konkreta insatser, och projektet erbjudande till alla,ettvar
inte för speciella målgrupper.avsett

Ulla Habermann i utvärderingentar projektet fasta på den starkaav
förmodan frivilligt arbete skaparatt sociala nätverk, och socialaatt
nätverk skapar friskare, gladare och samhällsaktiva medborgaremer
och hänvisar till de frivilliga beskrev sinaatt förväntningar inför del-
tagandet i projektet så de för det första hadeatt lust någotgöra föratt
andra dvs hjälpa, och de villegärna användaatt sin tid på ett
meningsfullt i tjänstsätt för bestämd sak. För det andra gickex. en
förväntningarna frivilligt arbete iut hög någotatt grad tillbakager
till den insatsen,gör kunskap, upplevelser ochsom vänner:ex. ny
Jag ville någotgärna förgöra andra, jag också attjag själv fårvetmen
något det.ut av

De frivilligas prioritering det möjliga utbytet arbeta frivilligtav attav
så här:utser

Utbyte Poäng

Ny kunskappersonlig utveckling
Nya vänner
Mera innehåll i vardagen
Nya inställningar
Bättre fysisk och psykisk hälsa

Till sist det ändå två andra aspekter framhölls detvar som som
viktigaste utbytet frivilliginsatsen, framhåller Habermann: glädjenav
och känslan tillfredsställelse.av

Känslan frihet betyder kunna till och ifrånsägaatt sägaav av egen
fri vilja. Att kunna tillsäga sin lust och samtidigt kunna nejsäga när-

själv vill och lustennär har blivit Det betyderman kunnaatten annan.
sitt liv, låta destyra väsentliga värdena fåatt ha frittutrymme, att ett

val. Det existentiellär frihet konstnärer och vetenskapsmänen som
sätter högt i sitt liv och lönearbete, de flesta människormen som
sällan upplever i arbetslivet, deäven efter det.strävarom

Det utbytetstörsta dock glädjen.är låtaDet kan banalt bliratt man
glad hjälpa andra. Inte dessto mindreatt tyder påallt justav dettaatt
utbyte lycklig överraskning för de flesta frivilliga.var en

Det redanär, nämnts, särskilt intresse isom att noteraav att man
strävandena aktualisera frivilligt arbete iatt Danmark mycket medvetet
tagit in i perspektivet den jämförelsevis del befolkningen istora av som

eller mening står utanför den vanliga arbetsmarknaden.en annan
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SMIL-projektetinomfrivilligt arbeteanvisningfåttDe som
påarbetsmarknaden,anknytning tillgällerdetsig ifördelar närprocent,

följande sätt:

SydfynKöpenhamn

3482Dagpenning
517Socialbidrag
52Efterlön
62Folkpension

1231Förtidspension
2lRevalidering

269Arbetslön
1010Uppgift saknas

medår och60överförtidspensiondenEfterlön är personersom
frivilligerhåller efterarbetslöshetskassaimedlemskaplångvarigt

förtidspensionering.
arbetsförmåganbedömningdenbeteckningenRevalidering är av

syfteiskerhandikappad attblivitnyligenhos somsompersonen
social-ellerarbetsmarknadsklassvederbörande i rättinplacerakunna

hjälpsklass.
egentligalltsåsaknadefrivilligadefjärdedelarMer än tre av

påellerarbetslösaantingenarbetsmarknaden,tillanknytning var
allmänna.detförsörjningsinhadedvs.overförselinkomst, genom

Frivillighetsfönnedling
områden där detdei allaharfrivilligt arbeteoch treNätverkProjektet

ivadfrivilliginsatserförmedlingpå somgenomförts byggt genomav
frivillighets-EnDefinition:frivillighetsförmedling.Danmark kallas

systematiskt sättamedarbetarplats där attförmedling är manen
medförbindelsearbete ifrivilligtideltalustharmänniskor attsom

frivilligadenbehovharorganisationerochindividerandra avsom
insatsen.

innehållit vän-frivilliginsatserförmedlingharProjektet utöver av
speciellasjälvhjälpsgruppermed samtsamarbeteellertillinitiativtjänst,

pålegatharTyngdpunktenregi.projektetsiaktivitetsgrupper egen
frivilliginsatser.förmedlingen av

danskai dehuvudprincipentillmärkelägga attDet värtär att
tillförmedlas enbartfrivilliginsatserfrivillighetsförmedlingarna är att

frivilligt arbeteuppstå behovdet startaSkulle attföreningar. av
igångsättalösningenkan attorganisationerna, egnautanför vara
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aktiviteter, så det skett i den sydfynska delen SMIL-projektet,som av
skriver Ulla Habermann.

Aktivitetsgrupper i projektets regi har tillkommitegen ettsom
resultat de organisationer frånatt projektledningens sidaav som man
haft kontakt med i vissa fall inte kunnat alla velatta emot görasom
frivilliginsatser. Hellre avvisaän de frivilliga har då någotatt i fallman

aktiviteter.startat egna
Anvisning frivilliginsatser har skett till olikaav typer av

organisationer:

Typ organisation Procent frivilligaav av

Humanitär 5 l
Idrott 4
Miljö 6
Mellanfolklig 14
Handikapp 2
Kultur 12
Uppgift saknas 12

När frivilligt arbete diskuteras, viktig frågaär vad lämpar sigen som
och vad inte lämpar sig för frivilliga insatser. fråganDen belysessom
inte i utvärderingennärmare projektet Nätverk och frivilligt arbete.av
Däremot förekommer redovisning exempel uppgiftertyperen av av

de frivilliga ansågs kunna hänvisas till:som
besöksvän i hem, på sjukhus institutioner,att ochvara-

påmedatt stan-vän,vara-
medarbetare i second hand-butiker,att vara-

trädgård och planteringar,att passa-
praktisk grannhjälp enligt tjänst-att och gentjänstprincipen,ge-

telefon,att passa-
koka kaffe,att-

del i teaterarbete,att ta-
del i närradioarbete,att ta-

rådgivare,att vara-
organisera utflykter,att-
samla inatt pengar,-
hjälpa till självhjälpsgrupper,att att starta-

praktisk hjälp till familjer med handikappadeatt bam,ge-
fungera extramormorfarmor,att som-

läxhjälpatt ävenge vuxna,- -
sinmed bil delta i körschema.att ettegen-
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exempelSR-Bistand ett-
organisationerfinns i det danska samhället betydande antalDet ett som

organisera administrerai uppgiften stimulera, ochengageradeär att
står rådgivning,för socialfrivilligt socialt arbete. SR-Bistand SR

och frivilligt arbetevärdförening för den del projektet Nätverkav
förening med 200 medlemmar.genomfördes i Köpenhamn, är en casom

frivilligavid och 60-tal5-6 anställda kontoretDen har ett som
Frivillig-i föreningens verksamhet.regelbundet obetalda insatsergör

igångsättare olikadels meddels psykologer och jurister,arbetarna är
yrkesbakgrund.

år, vilkenpå miljoner kronorFöreningens budget 2är per avca
från Socialdepartementethälften statsbidrag,ungefär utgörsumma

föreningenmedel.andra allmänna Restenoch mindre del svararen
budgeten klaras50villkor för statsbidragsjälv för. Ett är procentatt av

privat väg.
två frivilligförmedlingslag: ävenFöreningens verksamhet är av

självhjälpsgrup-och arbete medalternativ arbetsförmedlingkallad
per.

går så tillfrivilliginsatser,förmedlingFrivilligförmedlingen, dvs attav
organisationerinbjuderdelsoch sättannatannonserman genom

sig förverksamhet anmälainsatser i sinfrivilligashar behov attsom av
förteckningmedorganisationsregister överingå föreningensiatt
vill och kanefterfrågas, enskildadels görafrivilliginsatser somgersom

sådana.anmäla sig förmöjlighetfrivilliginsatser att
iviktigaste insatskanske allraarbetsförmedlingensalternativaDen

med hjälpfrivilligarbetaresiganmäler ärrelation till dem att avsomsom
i dennahjälpa människorjuristerna sökaochde frivilliga psykologerna

sociala problem.hargrupp som
arbetsförmedlingen ialternativadenSR-Bistand har organiserat ett

160projektdettaFriform. Inom ärsärskilt projekt, kallat n.
frivillig-arbetsgivareengageradefrivilligorganisationer som

arbetare.
förmedlarorganisationermånga olikaSR-Bistand baraär somen av

förmedlingscentraler18 olikafanns hösten 1992frivilliginsatser. Det
spridda landet.över

åren nåttunder de allrasjälvhjälpsgrupper harArbetet med senaste
0001Danmark.omfattning i Detbetydande att gruppercauppges

självhjälpscentralerlandet. finns 90finns spridda hela Detöver somca
biståochsjälvhjälpsgrupperstimulera tillkomstenhar till uppgift att av

dem finns.som
ochtillkomstenstimuleraarbetet förideologin bakomDen enkla att

folder SR-formuleras isjälvhjälpsgrupperfunktionen somenav
så här:Bistand publicerat
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Det kan lättnad få med andra. Vi har allaatt vid ellerpratavara en en
tidpunkt behov och tillsammans medannan att andraprataav vara

människor varit i situation själva.som samma som
Vi kan hjälpa varandra. Det kan stöd imötasett attvara en grupp

och utbyta erfarenheter kring situation, särskilt alla ien gemensam om
inställdaär hållaöppna varandra ochgruppen att motvara

förtroliga upplysningar inom gruppen.
Självhjälpsgrupper har bildats kring många olika problemställningar

och livssituationer: ensamhet och isolering, skilsmässosituationer,
förlust närstående, missbruksproblem, den situation uppstår närav som

tycker livet inte någonhar mening längre, pensionärstillvaron,attman
föräldralösa barn, speciella sjukdomar etc.

Ca 30 60 frivilligade arbetar inom SR-Bistands verksamhetav som
igångsättare,k.är dvs. hjälper självhjälpsgruppers. attpersoner som

börja fungera såoch det lämnar den för gågörsnart attgruppen
vidare.

Impulser

Det framförallt två lärdomarär kan hämta erfarenheternaman av av
frivilligt socialt arbete i tvåDanmark, impulser finnsdet anledningsom

låta övervägandena det frivilliga arbetets möjligheter vårtatt i landom
påverkas av.

Den någotdet gällerär och stimulera ochatt änannat attena mer
underlätta ökat deltagande från organisationernas sida iett
verksamheter komplement till detutgör traditionelltett ärsom som

och kommunernas hur viktigt dettastatens är Det bör föränansvar -
del i frågahög grad medverka tillstatens sammanföraatt attvara om

dem vill frivilliginsats med demgöra vill ha frivilliginsatssom en som en
gjord. Vid fullgörandet denna uppgift det viktigt uppmärk-är attav

intresset för frivilliga insatser igöra utsträckningatt attsamma stor
finns också hos människor inte engagerade i det ideellaärsom
föreningslivet.

Den andra lärdomen talar ochär planerar för frivilligtnäratt man om
arbete det viktigtär medvetet och systematiskt in i perspektivetatt ta
den medborgare eller anledning befinner siggrupp av som av en annan
utanför den vanliga arbetsmarknaden. Det gäller arbetslösa, förtids-
pensionerade, måni viss sjukpensionerade känner tomhet ochsom en
meningslöshet i sysslolösheten. Att fjärdedelar deän tremer av
frivilliga i det danska SMIL-projektet befann sig utanför den ordinarie
arbetsmarknaden i detta sammanhangär observandum.ett

Om förmedling frivilliginsatser i omfattning kommerstörreen attav
organiseras vårti land det finns redan försöksverksamhet i mindre-
skala bådadet viktigt dessaär aspekter beaktas: frivilligadeatt-
utanför det ideella föreningslivet kan viktig iutgöra en resurs en
utbyggd frivilligverksamhet, och stimulans till ökade frivilliginsatser
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åtgärderna det möjligtförsamladedel de göraviktigkan attavvara en
arbetsmarknadenordinarieutanför denoch andraför arbetslösa att

innehåll vardagstillvaro.i sinochfinna mening

Kanada

rollframträdandemycketfrivilligorganisationernaKanada spelarl en
lång traditionsamhällsområden. finnsDet attrad olika avenen

organisationeruppgifter ideellaanförtro angelägna gemensamma
ochKanadamellanLikheternainsatser.frivilligaoch medborgarnas

destudiumsåavseendeni viktigaSverige att ettstora,är av
deimpulser förvärdefullaförhållandena kankanadensiska ge

ideellaoch demellanrelationernabeträffandeöverväganden staten
vårt land.iorganisationerna görssom nu

utnyttjandemassivtpåexempelintressantfår Kanadai ettMan ett
sådana insatserOmfattningensamhällsarbetet.ifrivilliginsatser avav

1989 gjordessammanfattningiredovisatshar avsenast somen
Work inVolunteerofDimensionsEconomicstudier,statistiskaofficiella
Canada.ofof Stateof the Secretarypublicerad DepartmentCanada, av

5,3tolvmånadersperiodundervisarsammanställningDenna att en
191genomsnittligtmedfrivilliginsatsergjordekanadensaremiljoner

ekonomiskaDetmiljard timmar.drygtsammanlagtellertimmar envar
frånutgångspunktmedberäknades,insatserdessavärdet av

uppgåpenningvärdeårs1990iservicesektorn,inomgenomsnittslönen
Frivilliginsatsernakronor.miljarder79ellerdollarmiljardertill 13,2 ca

vilketårsarbeten,617 000heltidsinsatser,tillomräknademotsvarade,
kanadensiskadenheltidsarbetenallamotsvarade procent avsex

motsvarade,arbetetfrivilligadetVärdetarbetsmarknaden. annor-av
allaanställdasamtligatilllönerna43uttryckt,lunda procent av

sektorn.offentliganivåer deninom
arbetetsfrivilligaändå detintevidsigsärskilt fäster ärDet man
tillmäterallmäntviktdels deni ställetKanada. Detomfattning i är man
mycketåtnjuter, dels dendetuppskattninghögasådant arbete, den

denmellanförekommersamverkanförtroendefullaomfattande och som
förRepresen-tanternafrivilligorganisationerna.ochoffentliga sektorn

ochsektornideellagenerellt denmyndigheterochdepartement ser
politikområde.varjeinominslagsjälvklartorganisationerdess ettsom

sigorganisationerna ägnardetdelarförtjänarDet nämnas att av -
Sverigeiolikamycketbedömssigböralämpligenoch ägnaanses -

i Kanada.och
drivitfolkrörelsernasjälvklarhetvaritvårt har detland attI en

politik-ansvarsområden föraktualiseratochsamhällsutvecklingen nya
harspejar-funktionorganisationernaskallaskommitDet attsomerna.

uppmärksammatstidigtmissförhållandeninneburitofta avatt
regioffentligitill insatserförslagframförtharDeorganisationerna. som

förverkligats.så småningom
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Inom frivilligorganisationerna i Kanada förefaller närmastman
chockerad vid tanken deras arbete skulleatt kunna offent-ersättas av
ligt utförda tjänster.

Av detta följer skillnad i uppfattningen organisationernasen rollav
samhälls- och regeringskritiker.som I Sverige det viktigtettses som

inslag i den demokratiska organisationernaatt deltarprocessen i
debatten och ofta framför starkt kritiska synpunkter den politik som
den sittande regeringen för. I Kanada dettaär kontroversiell fråga.en

Skillnaderna i förutsättningarna för frivilligt arbete i Sverige och i
Kanada har inte främst medgöra tekniskaatt lösningar detnär gäller

bidragssystem och bidragsvillkor ellerex. med vilka slags aktiviteter
på det eller andrasom sättet stöds Detena frågastaten. ärav mera om

valet tillvägagångssätt, i sin har sinav förutsättningtur just isom den
genomgående höga värderingen frivilliginsatser.av

Även det inte möjligtär kopiera kanadensiskaom att lösningar för
bruk vårti land, kan de kanadensiska erfarenheterna på detta område

betydelsefulla impulser detge när svenska systemet över.nu ses
Särskilt gäller detta frivilligarbetets och den ideella sektorns förut-
sättningar frågai planering, uppföljning ochom utvärdering av
verksamheten.

Det främstär förhållandentre kännetecknar det kanadensiskasom
samhället och på avgörande måste påverkaett sätt vårsom bedömning

frivilligarbetets villkor vid jämförelseav med den svenskaen
situationen. Dessa förhållanden beskrivstre ganska väl med hjälp av

begrepp: volunteering,tre empowering och funding.

Volunteering

Volunteering medborgarnas frivilliga, obetalda i skildaengagemang-
former samhällsarbete i det kanadensiskaärav samhället en-
grundläggande förutsättning för lösningen olika uppgifter iav som
vårt land inte bara böra väsentligen landstingensanses statens,vara
och kommunernas yttersta traditionellt också praktisktansvar men som
handhas och böra handhas dess olikaanses av organ.

Huvudintrycket frivillighetens roll i det kanadensiska samhälletav är
inte bara det förekommeratt oerhört mycket frivilligarbete. Vad man
främst lägger märke till den högaär värdering frivilliginsatserav som

hela samhället. Den sig bl.a.genomsyrar uttryck itar det förutsättsatt
både folk i offentligatt tjänst och privatanställda skall vissgöra en

frivilliginsats någoni organisation. Det ocksåär vanligt att närman
söker plats redovisar det frivilligarbeteman utfört och dettaattman -med i dentas samlade bedömningen den sökande.av

I Kanada bygger delar denstora sociala i dessav omsorgen
mångskiftande former, flyktingmottagningen och omhändertagandet

invandrare, strävandenaav uppnå välatt fungerandeett
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på insatser.biståndspolitiken frivilligaochsamhällemångkulturellt
uppgifter.frånsäger för dessasiginteinnebärDetta ansvaretstatenatt
gällerdetbetyderfrivilliginsatsernavad närexempel att taEtt bra

i detinlemmassörja för deochinvandrareochflyktingar attemot
Catholic Immi-verksamhetdensamhälletkanadensiska utgör som

fick1954CIC bildadesbedriver.i OttawaCICgration Centre men
med den strömmeni ochuppgifter förstbetydande storaatt avmera

förstaundertill KanadakomKambodjafrån ochVietnamflyktingar
Ännu föranställda,fem-sexCIC barahade19851970-talet.hälften av

centralai denanställda50-taldrygtha ettatt personernu
verksamheten.

ochflyktingarhandpraktisktmedprimärtsysslar inteCIC taatt om
samhället.kanadensiskatill detanpassningtill derasmedverkadirekt

bildandetstimuleraställetuppgift ihuvudsakliga är att avDess
förseflyktingarbete,förfrivilliggrupperlokala attgroups,community

undervisningsmaterial förmedochför arbetetriktlinjermeddessa
blandför arbetetekonomiskaskaffa framfrivilliga resursersamt att

centralatill CIC:sanslutningockså ibedrivsDockflyktingar.
blanddirektarbeteomfattandei Ottawaorganisation ett

introduceradels tillsyftarverksamhet attinvandrareflyktingar. Denna
ibehovenspecielladetilldels mötaaktualiseras, attinsatser somnya

Ottawa-området.
bradetdärför ärhär ettImmigration Centre nämns attCatholic

finnsområden: detolikaradorganisationerliknandeexempel en
ochochinriktning,med olikacommunitytiotusentals en avvargroups

uppgift ärorganisation, attcentraltillanknytningdem har varsen
verksamheten,riktlinjer förvägledaochstimulera gemensammagenom

finansieringmedhjälputsträckningiutbildningsmaterial och avstor
verksamheten.

Empowering
olikade insatserredovisarättvisande sättintekanMan ett

imedfrivilligautförsKanada att taisamhällsområden utanavsom
påkännetecknenaantyddadeandra upp-bilden det ovanav

isammanfattasden strävansamhällsarbetet:byggnaden somav
mångsidig strävanstår förbegreppempowering. Dettabegreppet en

sak ochsinsigsjälvaochindivider taskickliggöra att angrupperatt
kanadensiskaidet detBakgrunden delsärtalan. attsinföra egen

intemedborgare ännuskäl finnsolikasamhället somgrupper avav
samhällsgemenskap,fungerandeväliinlemmatsnaturligt sättett en

kunnatintesociala problem ännufinnsockså övrigtidels det somatt
tillfredsställandepå sätt.lösas ett

ochflyktingarhjälpafrågadetEmpowering är att ex.om- självaochsamhälletkanadensiskai detplatsfinna sininvandrare att
sak.för sintalaochintresenhävda sinakunna
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Det ocksåär fråga de olikaattom ursprungligagrupperna av
invånare i landet, främst indianerna, skall inte bara stödjas i redanenförekommande förasträvan sin talanatt också på olikautanegen sätt,

utbildning, stimulerasex. aktivtgenom påatt de möjligheterta vara
erbjuds.som

Det finns emellertid i det kanadensiska samhället också bland de
vanliga medborgarna sociala problem inte ännu tagits handsom om
på det övergripande sätt de dengaranterar hjälpsom deutsatta
behöver. I mån dessa behov skall tillgodosessamma som genom
frivilliginsatser finns det särskilt behov också insatserstora gårav som

på dessa behovut göraatt tydligare synliga och skapa opinion för att
de skall tillgodoses.

På alla dessa områden förekommer systematiska insatser för
empowering: både lokala community de rikstäckandegroups,
frivilligorganisationerna och de berörda departementen inom regerings-
kanslierna arbetar målmedvetet med empowering. Detta särskiltär
intressant då sådanaatt insatsernotera, också bidrar till krav ställsatt
på ökade insatser från deras sida driver empowering.som

Som del den empowering hären kannämntsav desom man se
strävanden går på stärka deut organisationerattsom harsom som
väsentlig uppgift föra olikaatt och talanutsatta ochsvaga attgruppers
skaffa fram ekonomiska för insatser till deras hjälp. I dennaresurser
strävan är även destaten olika regeringsdepartementengenom
engagerad. Syftet med de insatser bidrar till stärka förmåganattsom
och möjligheterna för olika i samhället föra sin talangrupper att äregen
dock primärt akuta samhällsproblematt praktiskt skall lösas.

Funding

Ett tredje viktigt kännetecken på det kanadensiska samhället påoch
relationerna mellan och frivilligorganisationernastaten är sättet att
finansiera delar samhällsarbetet.stora Det dock inteav rättvore att
ställa direkta ekonomiskastatens finansieringengagemang övergenom
statsbudgeten viktiga sociala och kulturella insatserav det mycketmot

inslaget frivilligastora gåvor hela fältetöverav verksamhetersom av
kännetecknar bilden. Det har nämligen sin direkta förutsättningsenare
i ställningstaganden regering och parlament.av

Statliga bidrag

Man sigrör det gällernär finansiering organisationernas verksamhetav
i Kanada någramed olika begrepp det nödvändigtär känna tillsom att
för förstå den aktuellaatt utvecklingen på detta område.

Core funding står för de eller mindre generella bidragmer som av
den federala eller provinsiella regeringen eller dess olika tillorgan ges
organisationer gammalt för verksamhet bedömssom av svarar som vara
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förekommandevårt landimycket deifundingCorenyttig. motsvarar
organisationsbidragen.

bidragstatligadebeteckninganvändsfundingProgramme som
organisationsregi,iellerverksamheter störregår till programsom

sigsträcka överbehövernödvändigtvisintekan mermensomprogram
väletableradehand de större,skäl i förstanaturligaår. Det ärän ett av

funding.får delorganisationerna programmeavsom
projekt ochmindre äroftaenstaka,sig tillhänförfundingProject

ochengångskaraktärfallenskilti varjedäravkonsekvens avensom
projektbidragdeitid. Motsvararbegränsad stortunderinsatseravser

vårt land.iförekommersom
ochomfattning ersättsfår allt mindrefundingklar:Tendensen är core

grantsovillkoradeBudgettekniskt ersättsfunding.programmeav
ändamål.särskildatillcontributionsoch avmermer

Insamlingsverksamhet

Kanadaiinsamlingsorganisationerför olikaföreträdaremedKontakten
verksamhet.någon lättingalundafunding ärhandenvid attger
anspråk helaiinte sällanengångsbidragfåförKostnaden tarettatt

månatligaallmäntmodellenbästaDenden varaansesges.summa som
förFormernalitet.beloppenskilt ärvarjelöneavdrag, även om

utgångspunktmednärvarandeförinsamlingsverksarnheten omprövas
tillfredsställande resultat.nåfrån svårigheterökade att

hand till deni förstaKanada intesig ihänförfundingBegreppet
förekommabörjarochföretagsponsring mersorts som mergenom

ochomfattningbegränsadharSådan sponsringvårtockså i land. en
individuelltgåvor medborgarnadelångt betydelsemindre än som

antingenfrivilligorganisationema ärDeeller indirektdirekt storager. -
tilloch delafundingsiguppgift utderas ägnaär att pengar

frågadetellerpraktiska jobbet ärdetorganisationer gör omsom
beroendegradi högstaorganisationersådana praktiskt verksamma av-

tillbidrapersonligennaturligtfinner detmedborgarna attatt
stimulerasSådant givandesamhällsinsatser.olikafinansieringen av

förbeskattningenvidavdragsrättfrämstoch belönasolika sätt genom
gåvor.givna

emellertidinsamlingsorganisationerna begränsarde renaInte ens
samla intill enbartsin verksamhet att pengar.

United Way

exempel fungerarKanadafrivilligorganisation ipå hurSom storett en
för drygtredanbildadesOrganisationenkan United Way nämnas.

124detfinns1918. NuKanadaår och kom tillsedanhundra
Way-avdelningar.kanadensiska United
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United Ways uppgift sammanfattas i centralt policydokument frånett
1990 så här:We dynarnically community sharing and facilitatepromote
the delivery of Social Services.

För utomstående betraktare kan det förefallaen som om
organisationens huvuduppgift skulle insamlingarattvara genom
finansiera sociala insatser utförs olika lokala organisationer,som av
community groups, vilkas verksamhet i betydande utsträckning är
beroende personliga frivilliga insatser. Detta ocksåär mycketav en
viktig uppgift för United Way, det inte denär enda.men

United Way Canada samlade 1992 in motsvarande l 343 miljoner kr,
vilken 90närmare gick tillav och projektprocentsumma program som

genomfördes olika frivilligorganisationer. Totalt fick 3 800av över
olika organisationer del dessa från något tiotusental kronorav pengar,
till över 1 miljon.

Några siffror från United Way Ottawa-Carleton bild hurger en av
organisationen fungerar lokalt och vad den betyder för de olikaav
organisationer får del de insamlade medlen.som av

78 miljoner kronor samlades in 1992. Detta skedde nästan
uteslutande enda, starkt tidsbegränsad insamlingskampanj.genom en
Huvudparten de insamlade medlen kom påav vädjan tillsom svar en
anställda både i den offentliga sektorn och i enskilda företag att- -medge visst procentuellt avdrag lönen till förmån för United Way
och de och projekt får bidrag därifrån.program 73 vadsom procent av

insamlades 57 miljoner kronor hadesom hos givaren formen- av-sådant avdrag på lönen, för vilket erhåller skattereduktion. Sådanman
skattereduktion kan i Kanada, beloppsbegränsning, erhållasutan för
gåva till Charity organizations, förhållande förklararett som
löneavdragens andel detstora totala insamlingsresultatet. Perav
capita-bidraget löneavdrag uppgick i detta exempelgenom till 480ca
kronor, medan bidraget från övriga enskilda givare stannade vid 115ca
kronor.

76 och projekt i regi 51 olikaprogram organisationer fickav genom
United Way bidrag de insamlade medlen. Mer 14 000av än enskilda

gjorde frivilliga, obetaldapersoner insatser inom dessa ochprogram
projekt. United Way i sin information medanuppger fematt en av
invånare i Ottawa-regionen lämnar bidrag till organisationen, får en av
fyra hjälp de och projektgenom United Way lämnarprogram som
bidrag till.

Det ekonomiska stödet United Way kombineras inomgenom
praktiskt samtligataget organisationer någotmed tillflöde andraur
inkomstkällor. Det är mycket vanligt bidrag lämnas ocksåex. att av
den federala regeringen ocheller provinsregeringen. Betydelsenav av
stödet United Way varierar starkt frångenom organisation till
organisation. Det för någrautgör organisationer bara någon procent av
totalfinansieringen, till många och projekt får 40-50program man
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frånbidrag United Way,täcktatotalkostnadernaprocent genomav
beroende detta bidrag,några få projekt heltochmedan är avprogram

kostnaderna.de totalatill 90kan procentmot upp avsom svara
Åtskilliga alltså sinprojekt för angelägna insatser harochprogram

ochUnited Way lämnarekonomiska förutsättning i de bidrag somsom
gåvor.enskilda frivilligt givnahuvudsaki sin helhet iär personerav

United Way formulerar iinte villkorslöst.bidrag lämnas näraDessa
år priori-för varje preciseradeoberoende expertissamverkan med

planering ochinför bestämda kravOrganisationerna ställsteringar.
målen.de De hargarantier för uppsattamotatt svararprogrammen

avsedda effekternaockså genomförts visa desedan attatt programmen
både United ochuppnåtts. arbetet inom Wayviktiga delDenna av

sin direktaför frivilligarbete harandra organisationerstora
åtgärder effektiviteten ochför främjamotsvarighet i regeringens att

insatser i samhället.tillförlitligheten i frivilligorganisationemas
vilket arbetar medvolunteering spelar, detDen roll sätt man
samhällsinsatserfinanisera viktigaempowering och sättet att genom

långa kanadensiskagåvor förklarar stycken den bild detfrivilliga av
uppfattningvid försök bilda sigsamhället framträder ett att en omsom

finnsfrivilligorganisationerna. Detsamspelet mellan ochstaten
blimåste till bilden för den skallemellertid fogas attsommer

någotsånär komplett.

En bred samverkan

iförhållande villkoren för frivilligarbetetEtt i hög grad präglarsom
bådemed syfteKanada den breda samverkan förekommerär attsom

Sådansådant samverkan förekommerstimulera och underlätta arbete.
nivåer mångasig olika uttryck.flera olika och tar

såfråga stödja frivilligorganisationerna deDet hjälpa ochär att attom
på fullgöra uppgifter. gäller inte minstbättre kan sina Detännu sättett

påfästa uppmärksamheten och skapa opinion för insatser skallatt att
områden hittills förbisedda behov sig gällande.kanaliseras till där gör

frivillig-Allt sker i utsträckning de nationelladetta stor attgenom
organisationerna sina regionala och lokala sinaorgan,servar

både frivilliga,community med material för utbildning medgroups, av
material för frivilligarbetet och med ekonomiskamanagement av
resurser.

fråga inom deDet här samverkan inte bara ochär vart ett avom en
verksamhetsområde.organisationsnät finns inom respektive Detsom

också betydelsefullförekommer omfattande, väl utbyggd ochen
både den federalasamverkan mellan frivilligorganisationerna och

regeringen och provinsregeringarna.
åfrågaNär samverkan mellan regeringen och dess olikaär organom

tvååden sidan och organisationerna den andra, diskuteras oftaena
olika samverkansformer, karakteriserade med begreppen hands on
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och off.hands Det förra begreppet föranvänds samarbete där denett
offentliga sektorns direkt involverade i det praktiskaärorgan
genomförandet de aktuella uppgifterna. Det används för attav senare
beteckna partnerskapförhållande fåttdär organisationen förtroen-ett
det hand fullgöra uppgift för räkning. Manatt statensegen en
konstaterar och den aktuella organisationen harstatenvar gemen-

mål, och avtal skrivs mellan departementet ochettsamma
organisationen vilken uppgift skall utföras med vilketom som
ekonomiskt frånbidrag staten.

Denna partnerskaprelation utvecklas successivt regelbundnagenom
överläggningar för ömsesidigt bådeskall kunna målomprövaatt man
och medel.

I regeringens perspektiv sig denna samverkan inte enbart uttrycktar
i ekonomiska ställs till frivilligorganisationernas förfogande.att resurser
Inte heller fungerar organisationerna villkorslöst instrument för attsom
förverkliga regeringens politiska ambitioner.

Det regeringen behöverär inte i första hand visom oss, som-
behöver den, Herman föreståndaresäger de Souza, för Catholicex.
Immigration Centre tal relationerna.om

Inom regeringskansliet i Ottawa med motsvarighet på-
provinsregeringsnivå har flera olika departement befattning med-
uppgifter praktiskt utförs frivilligorganisationerna. Detsom av
förekommer självfallet också vårti land kontakter mellan regerings-
kansliet och folkrörelsernade ideella organisationerna. Vad i dettasom
avseende skiljer den kanadensiska situationen från den svenska är att
departementstjänstemännen åliggandehar direkt inte bara haattsom
kontakt också i rådgivandereglerad funktion samverkautan meden
frivilligorganisationerna. En departementstjänsteman samarbetar med

antal organisationer vid utarbetandetett projektplaner ochav
bidragsansökningar.

Fördelen med sådan ordning organisationerna fårär bättreatten
möjligheter inom för sina ursprungligaatt, avsikter, utformaramen egna
sina arbetsplaner under hänsynstagande till regeringens intentioner.
Samtidigt får departementsfolket kännedom i förvägnäragenom om
organisationernas intentioner bättre beslutsunderlag vid bedöm-ett
ningen verksamhetsplaner och bidragsansökningar.av

Till detta kommer regeringen ofta i samförstånd och efteratt gott-
överläggningar med organisationerna initiativ inte bara till insatsertar-

förutsätter organisationerna praktiskt skall för.attsom man svara
Regeringen initierar också olika kampanjer syftar till ökaattsom
medborgarnas personliga frivilliga i viktiga samhälls-engagemang
uppgifter och förbättra de frivilliga organisationernas möjligheter att

medborgarna i derasserva engagemang.
Till de viktiga instrumenten i den breda samverkan för stimuleraatt

och stödja frivilligarbete kan också räknas de olika harorgan som som
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sina uppgifter förtroendeskapa för frivilligorganisationernaattaven
hjälpa idem olika avseenden leva till berättigadeatt attgenom upp

förväntningar. Som exempel kan de planerings- ochnämnas
bådeutvärderingskommittéer med frivilliga sakkunniga inomsom

regeringsdepartementen och inom de olika frivilligorganisationerna
arbetar i anslutning till alla och projekt.större program

också friståendeHit hör det utvärderingsorgan, Externalex.
Review Committee, finns inom Canadian Evaluation Society ochsom

bistår både frivilligorganisa-departementen och de centralasom
tionerna med utvärdering deras verksamhet.av

Frivilligarbetets management

betydandeFrivilligarbetets angelägenhetär ägnasmanagement en som
påekonomiskauppmärksamhet och det stora attsatsas resursersom

utveckla.
vårtså i land skötsviktig förklaring till delar detEn att stora av som

på hyggligtlandsting och kommun i Kanada tillettstat, synesav
på olikafrivilliga kraftertillfredsställande kan skötas ärsätt att manav

månåtgärder i möjligastenivåer syftar till främja ochinsätter attsom
intefrivilligarbetet. Staten överlämnarsäkra professionell ledningen av

frivilligorganisationerna dessa sedan heltuppgifter till egensom
tillgång till flera olikafår i sitt arbetehand sköta bäst de kan. De har
stödinsatser.planerade och genomfördasystematiskttyper av

de centrala organi-förekommande uppfattningDet allmäntär atten
fråga sig fyraskallsationerna i de sammanhang det här ägnaär om

nätverksbyggande ochinformation,olika uppgifter: utbildning,
utvärdering.

svåraste uppgiftenpå gång allraviktigaste och kanskeDen ansesen
uppgifterna för frivilligarbetare. Detallmänt hitta de rättaattvara

beträffande vilka uppgiftersystematisk eftertankekräver somen
erfarenhetsmässigt börvilkalämpar sig för frivilliginsatser och som

för frivilligorganisa-professionella krafter. Förtroendetskötas av
beroende derastionerna verksamhet i hög gradoch deras är attav

ochuppgifter för frivilligarbeteledning insett hur viktigt valet är attav
avseende.i dettalyckats bemästra de problem möterman som

speciella kurser iuniversitetförekommer vid fleraDet
till de behovdirekt anpassadefrivilligarbetets management, som

organisationer, vilkasförekomstenaktualiseras storaavgenom
frivilligarbetetlokalafunktion förutsättning för deteffektiva är atten

sin funktion.skall kunna fylla
för sittochOlika regeringsdepartement producerar ettvart-
mångaansvarsområde utbildningspaket. Somimponerande ett av-

Welfare Canada,Health andexempel kan nämnas ettatt av
i Ottawa,inom det federala regeringskanslietdepartementen genom en

and Promotion Branch,avdelning kallas Health Servicesspeciell som
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har utgivit Community Action Pack, Projectett Planning Manual tillen
hjälp och vägledning för lokala arbetsgrupper. Det intressanta inte iär
första hand omfånget som verkligen mycket imponerandeär utan
grundligheten och det till vanliga lokala förhållanden anpassade
pedagogiska förståsplus det departementetgreppet är föratt som-
organisationernas räkning producerar och marknadsför denna
Community Action sådantPack. Ett inslag i departementets kontakter
med organisationerna bör uttryck förettsnarare ses som
förtroendefulla relationer som påän exempel vilja att styraen
organisationerna.

Både planering och utvärdering de och projektav program som
frivilligorganisationerna utför är angelägenhet fören gemensam
aktörerna på det lokala planet påoch det nationella, där inte bara
riksorganisationens centrala kansli också regeringskansliets olikautan
departement aktiv del. Planerings- och utvärderingskommittéertar med
fristående frivilliga sakkunniga förekommer i anslutning till alla större

och projekt. Motsvarande kommittéer på det lokala planetprogram
bidrar på förtjänstfullt till främja kvalitetsätt och tillförlitlighet iett att
verksamheten och skapar därmed förtroende för frivilligorganisa-
tionerna.

Advocating uppgift för allaen-
Det förekommer omfattande opinionsbildning till förmån både fören
frivilligarbete sådant och för speciella insatser olika områden.som

Vissa community har advocating huvuduppgift för ängroups som -
det det andra verksamhetsområdet.angelägna ocksåän Men i deena
arbetsgrupper starkt koncentrerar sig det praktiska arbetet påsom
basplanet ofta avsevärd tid bildaägnar opinion till förmånattman
för det ansvarsområde har valt sitt.man som

Advocating innebär inte enbart opinionsbildning. Det innebär iren
bästa påfall nivå ocksåhögre insatser för den sak och deatt
organisationer advocating för skall kunnagör motman svara
berättigade förväntningar, visa sig värda det förtroende begär.man

Ett exempel långtgåendedenna form advocating Theärmera av
Council Accreditation of Services for Families Childrenand COA,on
den privata organisationenstörsta för ackreditering förav organ
insatser på områdetdet sociala och inom mentalhälsovården. Den
verkar i hela Nordamerika och stöds fem organisationer:storaav
Association of Jewish Family and Childrens Agencies, Child Welfare
Leauge of America, Family Service Association of America, Lutheran
Social Service System och National Conference of Catholic Charities.

För ackreditering COA skall den sökande organisationengenom
kunna visa den has effective Management, fiscally sound,att
designs its community needs, continually monitorsto meetprograms
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and evaluates service quality, has qualified personnel and has safe
accessible facilities.

Också den tidigare nämnda förekomsten både planerings- ochav
utvärderingskommittéer i anslutning till varje ellerstörre program

bestårprojekt, kommittéer fristående sakkunniga utförsom av som
uppdraget frivilliginsats, led i strävandenaär skapaett attsom en
förtroende hos allmänheten för verksamheten mångade områden
där frivilliginsatsema dominerar.

Det bör dock inställningen till advocacynämnas att groups
måningalunda entydig. påI den dessa sikteär stödja ochtar att

på områdenstimulera insatser där samhällsansvar redanett gemensamt
uppstår någraknappast problem. Däremot advocacyär accepterat, ses

samtidigt fungerar påtryckningsgrupperpolitiska integroups som som
sällan med misstänksamhet. ifrågasätts.Deras berättigande börMan

anspråkinte, hävdar kritikerna, i allmänna medel eller medelta som-
gåvorfrivilliga till socialt arbete för förutgör attex. propagera-

gårpolitiska reformer längre regeringens ambitioner.änsom

Politikornråden inte organisationsgrupperingar-
Utmärkande för situationen i Kanada den väldigaär att trotsman -

från påfrivilligorganisationer sida inte ochmängden statens ser-
förhållande organisationsliveti till enhet. Det betyderagerar som en

någoninte organisationerna nonchaleras, det betyder attatt men
vårtkanadensisk motsvarighet till Organisationssverige inte existerar.

något fårfinns inte heller statligt stöd till organisationernaDet desom
bådedel i själva sin egenskap organisationer. i ställetManav av ser

funktion tillorganisationernas och stöd dem i perspektivetstatens av
politikområden. Fårolika organisation bidragden del de utgör av en

för flyktingarbete eller kulturinsatser, det för det arbete den faktisktär
fortbeståndutför, inte för organisationens eller för deskall säkrasatt

bieffekterpositiva dess existens och verksamhet möjligen kan ha.
resultat denna organisationerna tanken deEtt är attattav syn

uppstår. Någonskulle ha självklar till statsbidrag aldrig garantirätten
året också år alltsåför bidrag det bidrag följande finnsettatt ena ger

från då flerårigainte bortsett naturligtvis de fall avtal skrivits om-
program.

Å organisationerna olikaandra sidan delgör synen som en av
politikområden från anspråksida inte tvekar i deatt statens att taman
insatser organisationerna beredda för: de arbeteär göratt ettsvara

ändåpå måsteeller bli gjortsättett annatsom

administration alltTyngande trots-
framgår åtskilligtvad redan redovisats i detDet är som av som- -

kanadensiska samhället verkar positivt för svensk iakttagaresom en
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med intresse för relationerna mellan och organisationslivet. Detstaten
betyder inte allt positivt.äratt

Att mycken angelägen samhällsverksamhet har sin ekonomiska
förutsättning gåvori frivilliga medborgarna innebär självfallet inteav

sådana gåvor flödar till betydande ansträngningar frånatt utan
organisationernas sida. Man kan iaktta i första tvåhand olika negativa
effekter gåvoberoendet.det storaav

Den inom organisationernaär onormalt mycket tid och energiattena
går för skaffa för finansiering verksamheten. Detatt ärpengar av
något de insamlingsorganisationerna inte kan klagagärnasom rena

funding deras uppgift ocksåöver Men inomär de organisationer-
utför det praktiska arbetet basplanet social i densom omsorg ena-

eller andra formen eller kulturaktiviteter eller arbete för hävda deatt
mänskliga rättigheterna tvingas avsevärd tidägnaman ren-
insamlingsverksamhet, och detta ofta betydande begränsningutgör en
och ibland störning i det arbete insamlingsverksamheten avseddären

möjliggöra.att
Den andra negativa effekten inom organisationerna, förär att attman

klara ekonomin, tvingas lägga puzzle olikamed ochett program
sådanaprojekt. för få frånDet kan nivå,högreär man pengar en

antingen från någotde kommer regeringskansliets olika departe-av
från riksorganisationen frånden eller United Way.ment, egna ex.
förhållandeDetta kan frestelse vid planeringenutgöra atten av

fästaverksamheten avseende vid går fåvilka projekt detstörre att
bidrag till vid de faktiska behoven.än

Till detta kommer kraven redovisning såstundom rigorösa,äratt
i fall, och det gäller mindre finner detnäratt extremaman summor,

meningslöst söka bidrag för det arbete planerar utföra. Vidatt attman
Catholic Immigration Centre anfördes påexempel orimligtsom
tyngande kontroll från bidragsgivaren till och med krävtatt man
redovisning använda bussbiljetter inom projekt syftade tillettav som

skapa medmänskliga kontakter för flyktingar vid sidan denatt av
elementära hjälp fickde i form bostad och till matav pengar

Osäker finansiering

Vissa delar det samhällsarbete i Kanada utförs frivilligaav som av
finansieras likväl i huvudsak med allmänna medel. Den organisa-stora
tionen Child Welfare Leauge of America-Canada redovisade medanatt

hittills i utsträckning kunnat räkna med verksamhetenstor attman
inom barnomsorgen bekostats förväntar sig i ökadstaten, statenav nu
utsträckning organisationerna själva finansierar sin verksamhet.att
Självfallet skapar detta osäkerhet i verksamheten.

När, i Kanada, mycket delar angelägna samhälls-storasom av
uppgifter beroende medborgarnas frivilliga gåvor, stårär detav
frivilliga givandet naturligt inte till förfogande outnyttjadnog som en
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Minskade statliga medel innebär därför mycket storreserv. en
påfrestning de organisationer tagit sitt utföra vissaattsom ansvar
delar samhällstjänsten, och resultatet blir finansieringen i vissaattav

både svår pålägen blir akut och sikt osäker.
En sida det här antydda problemet mängdenär attannan av av

gåvor mångahänvändelser med begäran frivilliga fåkan fem-sexom -
brev i iveckan takt med de växande och allt tydligare iakttagna-

så gåvofinansieringen, frånbehoven tenderar bli seddatt stor, att
framstårmedborgarnas synpunkt, stundom belastningtungmer som en

välkommen möjlighet.än som en

Impulser

frivilligarbetets mycket betydelsefulla roll i detIntrycken av
mångakanadensiska samhället anledning till jämförelser medger

förhållanden och impulser kan betydelse desvenska närsom vara av
ideella organisationernas möjligheter ökade insatser igöraatt

vårti land i övrigt söker all-samhällsarbetet och vägarövervägs att
stimulera Ökade frivilliginsatser.mänt

frivilligarbetets mycket viktigadominerande intrycketDet är att
kanadensiska samhället har sin förutsättning i denpraktiska roll i det

sådant skulle för höjavärderingen arbete. Detallmänt höga attav
vårt det intei land betydelsefrivilligarbetets status storvara av om

ocksåfrån politiker ihögtidstal ledandeenbart i officiella utan
åtgärder tydligt klargjordes,ställningstaganden och praktiskakonkreta

frivilligafrån sida räknar ideellt arbete och insatserstatensatt somman
tillgångvärdefull i samhällsarbetet.en

från systematisktKanada visar hur mycket delsIntrycken ett
frivilligorganisationerna, delsmellan statliga ochsamarbete enorgan

på förfrivilligarbetets betydermedveten satsning management
tillmöjligheterna konstruktivt i samhällsarbetetsätt taatt ett vara
intresseideella organisationerna och medborgarnasden deresurs som

finns anledning dessa uppgifterför frivilliginsatser Det ägnautgör. att
i för utveckla den ideella sektornsärskild uppmärksamhet det arbete att

pågår regeringskansliet.inomsom nu
viktig skillnad mellan Kanada och Sverige mycketEn är att storen

finansierassamhällsarbetet i Kanada medborgarnasdel genomav
dågåvor, situation möjligheternafrivilliga inte med skattemedel. I atten

till folkrörelserna och de ideellaväsentligt öka statsbidragen
viktigtstarkt begränsade, detorganisationerna är prövaär att

utnyttja andra ñnansieringskällormöjligheten komplement änatt som
därvid intresse delstatsbidrag. kanDet att notera att storen avvara av

gåvor för vilkatill samhällsarbetet i Kanadade frivilliga bidragen utgör
beviljas vid beskattningen.avdrag
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Norge

Norska anslog 1991 30 miljoner kronorstaten för försökett att genom
upprättande frivillighetscentraler ideella organisationerav engagera
och enskilda både sådani omsorgsverksamhet åliggerdet statensom
eller kommunerna för och i icke lagstadgadatt med syftesvara omsorg

skapa och trivsammareatt närmiljö.tryggareen
Sedermera har ytterligare 60 miljoner kronor anslagits, samtidigt som

försöksverksamheten utsträckts till omfatta år. Försöksverksam-att tre
heten beslutades och startades under olika regeringar, och råderdet
politisk enighet värdet den pågående försöksverksamheten ochom av
dess syfte.

95 frivillighetscentraler har med hjälp destartats medelav som
Socialdepartementet fått till förfogande för ändamålet. Försöks-
verksamheten leds fråncentralt Socialdepartementet, harsom enga-

Diakonihemmets högskolecentrumgerat för utbildning och
utvärdering verksamheten.av

Det har anförts i huvudsak två olika motiv för försöks-att starta
verksamheten med frivillighetscentraler.

Det behovenär omsorgsverksamhetatt med säkerhet inteena av
kommer minska i samhället, medan däremot haratt räkna medattman

de ekonomiska ståratt till förfogande inte kommerresurser som att vara
tillräckliga för på tillfredsställande skall kunnaatt klaraett sätt allaman
angelägna omsorgsuppgifter. Det därförär nödvändigt sökaatt
billigare lösningar de traditionella.än Man räknar med att attgenom

frivilliga krafter kunna väsentligt reducera kostnadernaengagera -kanske i vissa fall såmed mycket 50 procent.som
Det andra motivet villär hitta former både föratt samordningman en
de frivilliga insatserna i närsamhället och för i utsträckningav störreatt
hittillsän i anspråk ideellt engagerade människorta enskilt eller-

organisationerna. Syftet åstadkommaär personligagenom att mer av
kontakter och främja samhörighet och aktivitet i närsamhället.

Det klargjordes redan i de allmänna riktlinjer för frivillighets-
centralerna formulerades i samband med projektet startade,som att att
skilda former frivillighetscentraler skulle kunna fråga.komma i Såav
har ocksådet blivit. Huvudmannaskapet på olika iutövas 31 fallsätt:

kommuner, i 32 organisationer, i 24 kyrkoförsamlingar. någraIav av av
fall närradioföretagär huvudman och i fallett privatpersoner.ett par

Verksamheten bedrivs enligt olika modeller, vilka tvåbaratre ärav
frivillighetscentraler i egentlig mening. Den tredje bör dock nämnas,
eftersom den fungerar i vissa avseenden näraliggandeettsom
alternativ till frivillighetscentralerna.

De 95 frivillighetscentraler med hjälp medel frånstartatssom av
Socialdepartementet har antingen kommun eller eller fleraen en
frivilligorganisationer huvudman. I de fall då kommunen ärsom
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l
huvudman denna för lokaler, kontorsutrustning och allmännasvarar
kontorskostnader för centralen. fallI Socialdepartementetannat svarar
för dessa kostnader liksom för lönekostnaden för samtliga-
föreståndare. dåI de fall det har uppdragits enskilda föratt svara
frivillighetscentralen gäller särskilda regler.

En frivillighetscental, Romsås,den i förort till Oslo, inteen som
rymdes inom det planerade antalet statsstödda centraler, har startat som

led i centrumanläggningens kommersiellt drivna verksamhet och ärett
finansierad företagarföreningen.av

3. Den tredje modellen innebär kommunen uppdrar vissaatt
åtuppgifter frivilligorganisationerna och betalar för insatsen,dem

medan organisationernas medlemmar utför arbetet personligutan
ersättning.

Riktlinjer för verksamheten

Syftet inrättandet frivillighetscentraler framgår riktlinjermed deav av
utarbetades inom Socialdepartementet försöksverksamhetennärsom

startade.
skall användas för praktiska modeller förPengarna prövaatt att

mobilisera frivilliga, huvudsakligen inom omsorgssektorn. Detta kan
frivillighetscentraler, förmedlingskontorske förärgenom som

frivilliginsatser i närmiljön. Frivillighetscentralerna skall kontakt-vara
utföra frivillig insats, frivilligorganisa-punkt mellan dem önskarsom en

fåtioner, den offentliga omsorgstjänsten och dem önskargrupper, som
uppgifter utförda frivilliga.av

Pengarna skall i huvudsak användas till lön för tjänster för
frivilliginsatser,samordning ledare för frivillighetscentralerna.av

förDessutom skall de användas utbildningsinsatser och utvärdering.
skall inte förPengarna användas driftbidrag till organisationer. skallDe

öronmärkas för verksamhet.
Den frivilliga insatsen skall komplement till offentligettvara

inteverksamhet och skall existerande verksamhet. frivilligaDenersätta
insatsen skall kunna inriktas olika med behovgrupper omsorg.av
Vikt skall läggas vid rekrytera frivilliga. Arbets-att nya grupper av
sökande skall inte till följd gällande regler förhindras utföraattav

påfrivilligt arbete andra medborgare.sättsamma som
4. Frivillighetscentralerna kan byggas och organiseras olikaupp

på få ståndDet bör under försöksverksamheten arbetas tillsätt. att
olika driftformer.

Frivillighetscentralerna kan ledasorganiseras eller fleraav en
organisationer församling,lokala eller centrala kommunav en en- -
eller andra.av

dåfall drivaI de kommun skall centralen, bör denna täckaen
utgifterna för centralen: hyreskostnad, kontorsutrustning etc.
Organisationer driver centraler kan slippa denna egeninsats.som
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7. Det bör styrelse för varje Bådecentral.utses de utnyttjaren som
centralens tjänster och frivilligade bör representerade i styrelsen,vara
liksom de centrala samarbetsparterna i försöket.

Verksamhetens praktiska utformning

De första frivillighetscentralerna startade under första halvåret 1991
och alltsåhar fungerat under cirka två år. Man har efter introduktions-
perioden vunnit erfarenhet olika slags insatser och varje central harav
hittat sitt fungera.sätteget att

Allmänt kan verksamhetensägas fördelar på åsig sidanatt ena
förmedling tjänster till åenskilda, andra sidan föreningsleddaav
aktiviteter ägnade tillgodoseär aktivitets- och gemenskaps-attsom
behov finns inom centralernas verksamhetsområde. Härtillsom
kommer centralerna ofta fungerar plats ditatt enskildasom en
människor kan söka sig rådgivningför i de varierandemest
angelägenheter.

påSom exempel den första insatser kantypen nämnas attav vara
promenadsällskap för normalt inte själva klararpersoner som en

gåpromenad, och handla, följa med till doktorn eller tandläkaren,att att
trädgårdsarbetehjälpa till med eller skötselatt tomten,av ex.

snöskottning. ocksåHit hör vissa återkommanderegelbundet uppgifter
leverans till pensionärer eller handikappade. Det kanmatsom ex. av

också fråga läsa högt för synskadade eller haatt attvara om -
motsvarande verksamhet för barn och ungdomar konstaterats hasom

bristfälligt språk, inte nödvändigtvis invandrare.ett
Som exempel den andra insatser kan nämnastypen att startaav
filmklubb för invandrare eller musikgrupp för ungdomar.en en

ocksåMan har erfarit så fåinte med speciell kompetensatt personer -
oftast pensionerade varit villiga frivilligbasis ställa sinatt-
kompetens till förfogande för rådgivning hjälpa andra tillatt genom

på områden därrätta det allmänna stårinte till tjänst. Som exempel kan
nämnas pensionerad jurist i frivillighetscentralens regi utövaren som
rådgivning i juridiska frågor. Erfarenheten i detta och andra
sammanhang folk ofta drar förär sig till kommunala kontoratt att
och därför speciellt värdesätter de tjänster erbjudssom genom
frivillighetscentralerna.

Försöksverksamheten med frivillighetscentraler utvärderas
fortlöpande Institutt for Samfunnsforskning, för varje kvartalav som
inhämtar uppgifter verksamheten.om

Av jämförelse mellan de fyra kvartalen framgår1992 bådedeten att
antalet engagerade frivilliga och den sammanlagda insatsen dessa,av

i timmar, i fördubblatsmätt mellan första och sista kvartalet,stort sett
från 2 033 frivilliga första kvartalet till 4 026 sista kvartalet frånoch
sammanlagt 2 745 arbetstimmar vecka första kvartalet till 5 324per
sista kvartalet.
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fråga verksamhetdet fortfarandedessa talIntressantare än är enom-
på åfördelning sidan direktainsatsernasuppbyggnadunder är ena-

å föreningsaktiviteterandra sidan olikabrukarkontakter och typer av
insatser.administrativt inriktadeoch mer

ökade underkontakt med brukarei direktinsatstimmarAntalet
till 4 386 avgjorda arbetstimmarfrån 2 745965 av totalt1992 1

inaturliga motsvarighethade sinökningtimmar. Dennatotalt 5 324
förmedlingcentralernasfick hjälpantalökatett genomsompersoner

till 4 658 sistafrån kvartalet 1992313 förstafrivilliginsatser: 2av
fjärde kvartalet.tredje ochökningen mellanSärskiltkvartalet. stor var

förhållanden pekar imed andratillsammanstyder,Detta sammasom
omfattasverksamhetoch deraspå frivillighetscentralernariktning, att

deRedovisningenförtroende.ochsuccessivt växande intressemed av
för frivillighets-inomförekommerolika aktiviteter ramensom

olika verksam-50sammanlagtverksamhet äncentralernas upptar mer
individinrik-starktföreningsprägladesåvälaktiviteter,ochheter som

tade.

iakttagelserPreliminära

barafrivillighetscentraler har, ännuFörsöksverksarnheten med trots att
erfarenhetergått, rad intressantatvå försökstidentredjedelar gett enav

några preliminära slutsatser.föranlettoch
sinfrivillighetscentralernaiakttagelseallmänEn är att genom

fåttinvånare kännedomupptagningsområdetsdirektkontakt med om
sådanaintressenandra behov ochtillgodose änoch kunnat som

tagitellervarit medvetnatidigare tycks hafrivilligorganisationerna om
inom området ihar lett tillaktualiseratspå. frivilliginsatserAtt attfasta

sig förfrivilliga anmältantal göradel fall attoväntat stortetten
börjatpersonliga väntjänsterhar utövaspersonliga insatser. Dessutom
frivillighets-samband medpåvisa direktkan ettutan att man

flerfrivilliginsatser ochaktualiseraarbete förcentralernas att engagera
frivilliga.

vissa spänningarinrättadesfrivillighetscentralernauppstodDet när
företrädare,omsorgsverksamhetenså lagfästasidan denmellan ena

för frivillig-å sidan företrädarnaoch andrade anställda,främst
organisationslivet. förraDesåväl frivilligcentralernainsatserna, som

iupplevde dessutomochhos deifrågasatte kompetensen senare
frånarbetstillfällen dekonkurrensmånga hotfall akutett omom

frivilliga.
kommitbakgrund harerfarenheternaMed de första attmansom

inte skallfrivilliga insatsernade görasviktenstarkt betona attav
del kommunernasprofessionalism ochområden kräver är avensom
föreståskall frivillighets-deviktigtåligganden. Det är att som

åligger detuppgiftervilkagod kunskapcentralerna har somom
ledare förmedhar varitTill följd häravallmänna. att somman noga
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centralerna anställa med god erfarenhet såväl frivilligarbetepersoner av
offentlig förvaltning, främst inomsom omsorgssektom.

Erfarenheterna inteär entydigt positiva den ordning innebärav som
kommunerna köperatt tjänster de ideella organisationerna,av även om

det detgör möjligt för dessa ägna sig ideologisktatt sett mera
meningsfulla uppgifter säljaän lotter ochatt anordna basarer för att
klara den ekonomin. Visserligen tillförsegna organisationerna
därigenom effektivt inkomster,ett sätt samtidigt kommunenssom
kostnader för omsorgsarbetet kunna väsentligt reduceras. Menanses

tycker inom vissa organisationerman att görarrangemanget
frivilligheten fiktiv på sätt inte tilltalande.ett ärsom

En intressant jämförelse kan göras mellan Danmark och Norge när
det gäller politikernas och kommunernas uttalade förväntningarna
ifråga den ekonomiska effekten ökat ianspråkstagandeom ettav av
frivilliginsatser i samhällsarbetet.

Norska politiker såg, åtminstone innan försöksverksamheten med
frivillighetscentraler påbörjades, redan framnämnts kunnasom mot att
reducera kostnaderna för viss kommunal verksamhet med till 50upp

Dessa förväntningarprocent. har självfallet påverkat försöksverk-
samhetens inriktning, även inte de knapphändigaom man av
principiella överväganden redovisades före kan utläsasom starten
detta.

Ulla Habermann redovisar, tidigare erfarenheternanämnts,som av en
omfattande dansk försöksverksamhet med frivilligt arbete i boken
Folkelighed frivilligt arbejde Akademisk Forlag, 1993.og Förvänt-
ningarna på projektet bland politiker och kommunala tjänstemän redo-
visas på följande sätt.

Det helt övervägande motivet för tjänstemän och politiker för attintressera sig förgå i samarbete med SMIL-projektet hoppetvarfinna inomatt vägar det socialaom arbetet. Därtillnya kom, detatt
under de 5-10 åren har blivitsenaste modernt byggaatt ut
samarbetet med det frivilliga arbetet komplement tillett densom
offentliga insatsen.

Mot denna bakgrund förväntningarna på den frivilliga insatsenvar
klara:

medverka till stärkaatt de socialaatt nätverken och därmed före-
bygga problem,

åstadkomma nedgångatt i de offentliga utgifterna ochen genom
komplementfunktionen förvaltningarna viss avlastning.ge en

Både politiker och tjänstemän uttryck för dessagav att
förväntningar långsiktiga. De förbyggande insatservar vet, att inte ger
resultat från den dagen till den andra.ena

Det alltså finnas viss skillnad isynes motivens och förvänt-en
ningarnas tyngdpunkt mellan politiker och tjänstemän i Norge och i
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ocksåDanmark. det danska projektet utvärderades, kundeNär man
effekterna låtit påkonstatera de förväntade ekonomiska sig,väntaatt

önskemålet frivilligtmedan fler människor skulle i socialtatt engageras
gått i uppfyllelse. Habennann sammanfattar:arbete

fått indirektutbyte kommunerna SMIL-projektetDet är änav mera
frivilligade frivilliga organisationerna och de självadirekt. Det är som

omgången fåtti första kontant utbyte. Det ganska tydligtärett att
SMIL-projektets insats betytt antal människor har kommithar att ett
igång omedelbart har det uppenbarligenmed frivilligt arbete, men

blivit mindremedfört omkostnader har ellerinte kommunernasatt att
avlastade.kommunerna har blivit märkbart

Impulser

räkning draomedelbara lärdomar för svensk kanDe man av
så långti härförsöksverksamheten med frivillighetscentraler Norge är

följande.
förpolitiska initiativet till speciella insatser samordna ochDet att

förenings-har resulterat istimulera frivilliginsatser i kommunerna nya
stånd.tillinte skulle ha kommitinsatser allt dömaattsom av annars

frivillighetscentralerFörsöksverksamheten med ettengagerar
frivilliga insatser bidrar tillmänniskor i obetaldaväxande antal attsom

bådetill glädje och för demsociala nätverk. blirbygga Detta nyttaupp
vill frivilliga insatser. Detbehov hjälp och för demi göraär av somsom

vårtmotsvarande insatser i landfinns anledning räkna med attatt
få konsekvenser.skulle kunna likartade

från norska försöksverksamheten understrykerErfarenheterna den
tydligamed inte drarvidare de risker sammanhänger att mansom

lämpligen kan frivilliga och vadmellan vad görasgränser av somsom
nödvändigtmåste förbehållas i offentlig tjänst anställda. Det sigde ter

anspråkifrivilliginsatser i ökad utsträckningi samband med tasatt att
till offentlig verksamhet preciseradekomplement överens-ettsom

å har detkommelser träffas mellan sidan de ytterstaena organ som
å företrädare för deden sociala och andra sidanföransvaret omsorgen
för speciella frivilliginsatser.organisationer bereddaär attsom svara

frivillighetscentraler harnorska försöksverksamheten medI den
någonockså många ideell organisationanknytning tillenskilda utan

perspektivetfrivilliginsatser. Det i detvarit intresserade ärgöraattav
ianspråkstagandeplaneringen för ökatangeläget vid ettatt avman

vårt möjligheteni land särskilt beaktarfrivilliga krafter att engagera
också organisationsanknytning.utanpersoner

utvecklingideella sektornsDen

forskar-redanSocialtjänstkommittén har, nämnts, engageratsom en
frågor rörande denSköndalsinstitutet för belysa olikavid attgrupp

1993 sittredovisar underideella sektorn. Forskargruppen sommaren
innehåller,Sverige.Frivilligt socialt arbete i Denarbete i rapporten
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definitionerutöver grundläggande begrepp, bl. historiskav a. en
översikt frivilligt socialt arbete, utblick frivilligarbete någraimotav en
andra länder, medborgarstudie rörande såväl faktiska frivilliginsatseren

attityder sådana,till kartläggning sociala frivilligorganisa-som en av
tioner presentation antal projekt med frivilligasamt socialaettav
insatser bedrivits någrai svenska kommuner.som

Regeringen fastslog i års1993 budgetproposition prop.
1992932100 bil. 14 samlat utvecklingsarbete den ideellaatt ett om
sektorn skall inledas. Regeringen fastställde den 27 maj 1993
direktiven för beredning för främjande den ideella sektornsen av
utveckling. I dessa direktiv beredningen ha bl. följandeanges a. upp-
gifter.

Beredningen bör fortlöpande analysera och utarbeta förslag hurom
den ideella sektorn kan det gällerstörre närett attges ansvar
komplettera verksamheter bedrivs i offentlig regi. Förslagen kansom
också tillhandahålla alternativ till offentligt bedrivenattavse
verksamhet.

Beredningens arbete bör åtgärderi förslag bådetillutmynna av
kortsiktig långsiktigoch karaktär. påExempel frågor börsom
behandlas följande.är

Projekt medborgare och föreningarrör särskilt områdeninomsom -vanligen sköts landsting och kommun bör kartläggasstat,som av -och beskrivas i syfte visa hur offentlig, ideell och privat sektoratt
kan främja varandra. Olika samverkansformer mellan dessa sektorer
bör belysas. Därvid skall beredningen sådansärskilt kartlägga
verksamhet ligger i mellan offentlig,gränszonen privat och ideellsom
verksamhet.

Beredningen bör undersöka lagstiftningen lägger hinder i vägenom
för utveckling den ideella sektorn. Beredningen bör lämnaen av
förslag till de lagändringar motiverade för den ideellaär attsom
sektorn skall kunna för vidgat arbetsområde.ta ettansvar
Beredningen ocksåskall kartlägga ideelladen sektorns
samhällsekonomiska betydelse. dettaI sammanhang bör den ideella
sektorns roll innovatör företagsområdet dess sysselsätt-samtsom
ningsskapande roll beskrivas.

Beredningen skall vidare utarbeta handlingsprogram förett
forskning den ideella sektorn. årsI 1993 budgetproposition och iom

l99293:170 Forskning för kunskap och framsteg redovisasprop.
behovet öka kunskapen den ideella sektorn. Enattav om
utgångspunkt vid utarbetandet handlingsprogrammet skallav vara

i ökad utsträckning bör stimulera forskningsprojekt medatt man
mångvetenskaplig inriktning. ocksåDet viktigt forskningenär att
kan integreras i internationellt forskningssamarbete.ett

Beredningen bör belysa och redovisa hur kunskap den ideellaom
sektorn kan förbättras inom de olika offentliga utbildningarna.
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Likaså frågorbör ledarskapet inom de ideella organisationernaom
främjas.

En uppgift för beredningen finna former för hurär attannan
erfarenheter kunskap den ideellaoch sektorn kan spridas. Avom

stödja initiativsärskild vikt bör där den ideella sektorn självattvara
rådgivningsverksamhet.organiserar Likasåkunskaps- och bör

arbetet med metodutveckling främjas.

ocksåBeredningen bör lämna förslag till hur den ideella sektorn kan
frånsig erfarenheter våratillgodogöra andra länder, inte minst

nordiska grannländer.

Beredningen bör analysera konsekvenserna sina förslag ettav ur
jämställdhetsperspektiv.

frågorBeredningen oförhindrad andra bidrarävenär att ta somupp
till positivt främja utvecklingen den ideella sektornsatt av
verksamhetsområden.

Parallellt med arbetet inom främst Socialdepartementet och
frågorCivildepartementet med rörande utveckling den ideellaav

årensektorn har initiativ tagits inom olika organisationerde senaste
och enskilda i syfte försöks- och utvecklings-kommuner att genom

få ianspråks-klarare bild de möjligheter ökatarbete ettsomen av
frivilliginsatser erbjuda.tagande kanav

socialt arbeteCentrum för frivilligt

föreningCenter för frivilligt socialt arbete med Svenska rödaär en
stadsmission,korset, Stockholms Rädda Barnen, Svenska kyrkans

församlingsnämnd, Cesam, Frälsningsarmén, Sköndalsinstitutet,
Brottsofferjouremas riksorganisation, Riksor-Barnens i samhället,rätt

kvinnojourer i Sverige scoutförbundetganisationen för och Svenska
initiativtagare.som

halvåretFöreningen har under andra 1992 och början 1993av
förberett bildandet Centrum för utveckling socialt arbete, medav enav
första verksamhetsperiod 1994-1996, och hos regeringen ansökt om

Avsiktenbidrag för finansiering verksamheten. 1996är att centretav
skall frivilliga sociala ställning i Sverige,ha utvecklat det arbetets
både gällande och metodutveckling, medverkat tillkunskap samt

förhål-vidare utvecklatlokalt utvecklingsarbete. Centret skall ha
frivilliga sociala till ilandet mellan det offentliga och det arbetet att

på förståelsesig ömsesidig och respekt, kunskaphögre grad grunda
utveckling.och vilja till

rnål.Centrum för utveckling socialt arbete har övergripandetreav
återges frågaDe här med preciseringar därför det deäratt ettom av- -

måstefånga in uppgifterförsta omfattande försöken deattmera som
anspråklösas frivilliginsatser systematiskt skall i inär störretas

målutsträckning hittills. Centrets ärän
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utveckla kunskapen det frivilligaatt sociala arbetet. Det skallom
ske genom

utveckla praktiska metoder för frivilligtatt socialt arbete. Frivilligt-
socialt arbete, vilket alltid måste grundas reella behov i lokal-
samhälletkommunen, har liksom övrigt socialt arbete ständigtatt

och sinapröva metoder.ompröva Centret skall bedriva praktisktett
utvecklingsarbete lokala projekt medgenom ex.
självhjälpsgrupper, lokalt samarbete mellan föreningar, företag och
offentlig sektor och förmedlingar för frivilligverksamhet;

förståelsenöka för värdet frivilligt socialtatt arbete. Centret skallav-
med utbildningar, seminarier, debatt och diskussioner förutrymmege
erfarenhetsutbyte, stimulera nytänkande och främja ökad kontakten
mellan alla dem vill utveckla frivilligt socialt arbete. Det finnssom ett

behov få diskutera och lära intressantastort påatt exempelav av
utveckling ideella insatser där organisationer, offentlig sektor ochav
företag, för sig eller i samarbete, fåkan stimulans för sitt fortsattavar
arbete. Centret skall arbeta med konsultverksamhet för organisa-
tioner, företag, kommuner och landsting vilka vill utveckla frivillig-
verksamhet;

forskning och studier, skall bedrivas samarbete medsom genom-
etablerade universitet och högskolor och främst belysa det frivilliga
sociala frånarbetet beteendevetenskaplig, sociologisk, ekonomisk,
statistisk och utgångspunkt.statsvetenskaplig Delar forsknings-av
verksamheten bör ske i samarbete med internationella forsknings-
projekt;

utveckla ledarskap för frivilligt socialt arbete. Ledarskap föratt
frivilligt aktiva sällan iär folkrörelsersnär ochcentrum
föreningslivets svårigheter människor diskuteras.att engagera
Frivilliga liksom anställd personal har behov attsamma av
uppgifterna tydliga, möjligaär och grundade verkliga behov.
Frivilliga och anställda behöver inskolning, stöd och uppmuntran

känna till möjligheterna till utveckling. Centretsamt skall med
seminarier och utbildningar stimulera intresset för ledarskapsfrågoi
inom frivilligorganisationer och andra vill främja frivilligt socialtsom
arbete;

åstadkomma ökade internationella kontakteratt för dem som
för eller vill främja frivilligt socialt arbete liksom ökatansvarar ett

svenskt deltagande i internationella forsknings- och samarbets-
projekt. Centret skall deltaga i sammankomster kring EGs arbete för
den ideella sektorn samarbeta med bl. Association Pour Lesamt a.
Volontariat samarbetsorganisation för nationella frivilligcentra i
Europa.

Frivilligt arbete samhällsresurssom
Våren påbörjades1993 projekt, Frivilligt arbete samhällsresursett som
FRISAM, med Kommunförbundet i Stockholms län huvudaktör.som
Projektet genomförs i samverkan med Sigtuna kommun, Sollentuna
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ifinansierasBromma. Detsocialdistrikt 14 i Stockholmkommun och
från Socialstyrelsenutvecklingsmedelmed hjälpinledningsskedet av

året söktstvå år. har bidragpågå det andraunder Förberäknasoch ur
Arbetslivsfonden.

. frivilliga socialabredda detinitiera ochsyftar till attProjektet
hurförmodeller skallOlika prövaspå k0mmunbasis.arbetet

med olika slagkombinerasäldre kanför deinsatsersamhällets av
på möjligheter byggasyftar till visaProjektetfrivilliginsatser. attatt

och bättrei äldreomsorgenflera aktörernätverk med ge enupp
kostnader.ökadeäldreomsorg utan

ifrivilligmedverkanmodeller förolikaprojektplanenI trepresenteras
äldreomsorgen:förorganisationssystemolikavaltkommuner som

primärvårdkommunalFrivilliga iModell

ochprimärvård och äldreomsorgbådeförmedkommunI ansvaren
skallsjukhemockså förfogarADEL-reformen övergenomsom

vårdkedjan. Dennain i helalänkasfrivilliginsatser kanhurprövas
från ochhälso-personalmellansamverkanmodell förutsätter en

studeraskallhemtjänstpersonal. Mansjukvården och kommunens
praktiken. Harifungerarhelhetsperspektivutvecklathur ett

vårdkedjetänkandetroll ifrivilliginsatser en
hemtjänstkooperativisamarbetarfrivilligaPersonal ochModell 2.

personal-självstyrandelokalthurskall studerasmodelldennaI en
besluts-kortaochekonomiansvarmedkooperativeller ettgrupp

personalenanvänderfrivilliga. Hurmedsamarbetakanvägar
förpersonalenintresse hosFinns detlokalsamhällei ettresurserna

arbetetstöd för detfrivilliganätverk förbygga egnaatt somupp
arbeteuppsökandeianvändasfrivilligaKan

välfárdsresursarbeteFrivilligtModell 3. som
attraktivtharfrivilliginsatsermodell skall ettI denna testas om

Har detdriftsformer.alternativaefteri sökandetmarknadsvärde
och inteiinte kanvärde mätasarbetetfrivilliga ett pengarsom -

medi kommunfördelmedFörsöket kan prövasför pengarköpas en
med intresseorganisationproduktionsinriktad attochbeställar- av

verksamhetdenkompletterardriftsformeralternativafinna somsom
studerasskallfråga särskiltregi. Enibedrivs kommunens somegen

ekonomiskaiuttryckaskanfrivilligt arbete termer.är om

projekteteffekterFörväntade varaangesav
komplement görfår viktigt attoffentligaden ett somatt omsorgen

personlig äldreomsorg,ochden kan tryggare merge en
uppnås äldre,för dekanlivskvalitetoch ökadvalfrihetstörreatt

insiktochmedmänsklighet gemensamtettomatt engagemang,
blikanfrivilligt arbeteAttityden tillkan stärkas.samhälletiansvar

positiv,mer
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samhällsekonomin påverkasatt i riktning bättregynnsam ettgenom
utnyttjande inom både offentligt och frivilligtav bedrivenresurser
omsorg.

Den första frivilligcentralen

Sent på hösten 1992 hölls i Oslo konferens frivilligt socialten om
arbete med speciell uppmärksamhet på de frivillighetscentraler som

åretunder påöppnats antal platserett istort Norge. Dessarunt om
beskrivs tidigare i detta kapitel under rubriken Frivilligt arbete någrai
andra länder.

Deltagarna i denna konferens utgjordes i huvudsak anställda ochav
Örebroförtroendevalda från kommun. Efter konferensen tog

Örebroförberedelserna fart för i motsvarighetatt till destarta norskaen
frivillighetscentralerna.

ÖrebroKommundelen Haga i hade speciella förutsättningar bliatt
värd för den första svenska frivilligcentralen den beteckning iman-
Sverige valt för den central där behoven och intresset för frivillig-av
insatser samordnas. I kommundelen Haga hade nämligen redan tidigt
under 1992 Väntjänsten i samverkan mellanstartat pensionärsorganisa-
tionerna, Svenska kyrkans församling, Svenska missionsförbundets
församling, vårdcentralHaga och Haga kommundelsnämnd.

Den l april 1993 öppnades, med Väntjänsten grund ochsom
utgångspunkt, Haga frivilligcentral med främsta uppgift förmedlaatt
sociala frivilliginsatser. månadEn efter det frivilligcentralenatt öppnats
kunde konstatera, den förmedlat flera tjänsteratt Väntjänstenman än
gjorde under hela 1992.

För Haga frivilligcentral har i policydokument inriktningsmålenett
angetts vara

i Haga kommundelatt stärka samarbetet mellan de frivilliga
organisationerna för skapa bredare ochatt differentieratett mer
välfärdsutbud,

frivilligt arbete skapaatt nätverk för enskilda boendegenom inya
området,

informationskontor föratt frivilligaett tjänster,vara
förbättra och underlätta förhållandenaatt så organisationer,att

och enskilda kan insats igöra närmiljön,grupper en
synliggöra det frivilliga arbetetatt i kommundelen påvisaoch vikten
frivilligarbete.av -

Som effektmål för verksamheten vid frivilligcentralen ianges
dokumentsamma

kartlägga det totala behovetatt frivilliginsatser i kommundelen,av
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styrelse medorganisationersamverkande utseatt enenur
organisation.från samverkande Ivarjeplus ersättarerepresentant en

från ihemtjänsteningåskall dessutomstyrelsen representanten
1993,genomförande: augustiförtidpunktkommundelHaga

utbildning inomtill ochinformationfortlöpandeatt genom
frivillig-intresse förskapa ökatbland enskildaorganisationer och

kommundelen,iarbete

till stärkabidragakanmedlemsorganisationernahurundersöka attatt
1993.genomförande: höstentidpunkt förfrivilligarbetet

också i andrafrivilligcentralerförFörberedelser startaatt
förekommerförberedelserpågår. MotsvarandeOrebrokommundelar i

Stockholm.socialdistrikt iinom vissakommuner,i andraäven ex.

frivilliginsatsermedProblem

vårtförhållanden ideföregående gjorts delsi detRedovisningar har av
denstimulera debattenår tillpå bidragitland att omeget senaresom

intryck ochvissadelssamhällsarbetet,roll isektornsideella av
länder.några andraifrivilligt arbeteerfarenheter av

frivilliginsatser iinslagframgår ökatredovisningardessaAv att ett av
förtillvårt skulle kunnaockså landisamhällsarbetet gagnvara

och förfrivilligorganisationernaförisamhällsgemenskapen stort,
ochfrivilligtjänsterbådeenskilda medborgare mottagare somavsom-

frivilligarbetare.
de,särskiltfrån frivilliginsatser, närdock inte bortsekanMan att

iför insatserersättningsker,undantagsvisvilket presenteras som
visarhändelserI allaproblem.också innebärakanregi,offentlig

vidareintefrivilliginsatser accepteraserfarenheterna utan somatt
också ifalletsällaninteoffentlig regi. Dettai ärinsatserlikvärdiga med

kännetecknarkvaliteterde specielladär erkännersituationer somman
bäst.detarbetefrivilligt ärnär som

vanligastkanskedetprofessionaliteten det ärhotarFrivilligt arbete -
områdensärskiltfrivilliga insatser,förekommande argumentet mot

Man kanvikt.handlagprofessionelltdär är yttersta menarex.,ett av
för riskenvårdsituationerkrävandepatienter iintekritikerna, utsätta

får deninteanlitasamatörerfrivilligkrafterföljdtillde attatt av --
till.vård de harsakkunniga rätt

farhågorna, stundomliggerfrivilliginsatserdettaNära argument mot
frivilligarbetarnaattsida,organisationernasfrån fackligadeuttalade

professionelltdemedarbetsfillfällenakonkurrerakommakan att om
ökar.bland dessaarbetslöshetensådantpåverksamma sätt, att

försystematisktinvändningtredje utrymmeEn mot att gemera
kontinui-riskensikteverksamhetoffentligi attfrivilliginsatser tar

igår förlorad. Man kanenskildedentryggheten fördärmedochteten
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välfärdsarbetet, inte siggöra beroendemenar ideella,man, till sinav
kontinuitet och varaktighet högst osäkra frivilliginsatser.

Ett inte lika tydligt problem haraccentuerat med den personliga
integriteten Socialtjänstensgöra.att kontakter med medborgarna är
omgärdade regler för tystnadsplikt. Någonav motsvarighet finns inte

detnär gäller frivilliginsatser och kan inte heller på något enkelt sätt-
införas. Människor får del frivilliga sociala tjänstersom måste kunnaav
känna sig säkra på inte derasatt personliga förhållanden avfrivilligarbetarna hanteras på sätt hotarett deras personliga inte-som
gritet.

Genom dessa invändningar påpekandenoch understryks vikten av
ianspråkstagandeatt frivilliginsatser planeras iav förtro-noggrant ett

endefullt samarbete mellan företrädare för den offentliga verksamheten
och frivilligarbetarnas företrädare. Bestämda villkor måste knytas till
utförandet frivilliginsatser, antingen dessaav är avsedda utgöraatt en
komplettering till insatser i offentlig regi eller ersättning för sådanaen
insatser. Denna fråga behandlas inärmare det följande.

Villkor för frivilliginsatser
Det är, vill bereda ökat för frivilliginsatserom utrymmeman i offentlig
verksamhet, nödvändigt klargöra det finnsatt verksamheteratt ärsom

den de inte lämpar sigarten att för frivilliginsatser.av Detta gäller ex.
generellt områden där speciell yrkeskompetens förutsättningär en
för uppgifterna skallatt kunna utföras. Insikten detta måste leda tillom

de områden där frivilliginsatseratt utnyttjas begränsas med hänsyn till
berättigade krav på yrkeskompetens.

Grupper medborgare med speciella behov,av medex. personer
olika slags handikapp, har lagstiftning tillförsäkrats socialagenom
förmåner betingadeär dessa speciella behov.som Det kan självfalletav
inte verksamheteraccepteras, att har till uppgift tillhandahållasom att
sådana förmåner anförtros frivilligorganisationer sådanai former, att
dessa förmåner äventyras.

Man måste, vid överväganden till frivilligorganisationeratt läggaom
verksamhet förut vilken landsting ellerstat, kommun har ansvaret, ta

särskild hänsyn till de brukarorganisationernas berättigades.
speciella intressen. Detta måste få till praktiskt resultat särskildatt
varsamhet iakttas när övervägandena gäller verksamhet siktetarsom
på de handikappades förhållanden.

En hänsyn måste gäller denannan personligatas integriteten.som
Inom områden där det för möjligheten utförarätt uppdragetatt är
avgörande kravet på sekretessatt iakttas aldrigatt behöver isättas
fråga, kan det tveksamt det lämpligtärvara frivilligaattom engagera
krafter. Under alla förhållanden måste, frivilliginsatser skall utnyttjasom
i sådana sammanhang, de frivilliga beredda i detta avseendeattvara

sinagöra insatser villkor de anställda.samma som
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frivilligauppgifterolikafråga anförtroblirdetkan,Man när attom
medlemmarderasochorganisationerfrån vissabortsekrafter, inte att

anledningfinnsOm detuppdragstagare.olämpligakan somvara
intresseradorganisationreligiös är attmisstänka extrem avatt enex.

förpropagandareligiös änbedrivaför kunnauppgiftåta sig attmeren
försiktig.specielltanledningdetfinnssocial insats, attgöra varaatt en

iorganisationpolitiskgäller ettDetsamma engagemang enserom en
bedrivatillfällevälkommethand atti förstaverksamhetsocial ettsom

uppgifter inomVAManförtropropaganda. Attpolitiskensidig
olämpligt.direktskulleflyktingmottagningen varaex.

kanfrivilliginsatsideellsammanhang därå sidan,andrafinns,Det en
bättremedtill ochkanske motochberättigandespecielltha svaraett

Såkan äryrkesinsatser göra.professionellabehovenaktuellade än
på dethandi första ärbehovetdär attsituationerfallet i meraex.

personligkräversådantfå medhjälpinformella planet merasom
Somyrkesskicklighet.formellintresserad änmedkänsla och omsorg
medhjälpbehovinvandraresochflyktingarskanexempel nämnas av

myndigheter,medkontaktersamhället,svenskaorientering i det
organisationer,förhållanden ochsvenskatillintroduktionsuccessiv
behovpensionärersEllervänskapsrelationerpersonliga meretc. av
alltid sköttgöromål tidigaredemedhjälpdagligmindreeller som

inte längrevitalitetavtagandetill följddehand avsommenegen
bankärendenochläkarbesök, etc.inköp,klarar: tvätt, post-

visargjortshärkonstateranden attsjälvklaraför sigi ochDe som
avseddamåfå sig de är attutnyttjasinte kanfrivilliginsatser vare-

ersättningellerinsatseroffentligatillkomplementfungera somettsom
ställas.kravbestämdamåste utformas,reglerBestämdasådana.för

bereddasigförklarardemställsoch de kravreglerDessa somsom
någoniarbetegällerdetantingenfrivilligarbetaregå inatt som -

ihelstpreciseras,måste i förvägenskiltregi ellerorganisations -
offentliga sektornför denföreträdaremellanöverläggningarregelrätta

vissmåste ioch kravSådana reglersektorn.ideelladenoch
förhållandena. Det ärlokalatill demed hänsynutsträckning bestämmas

sådana överläg-initiativet tillnaturligt kommunernadärför taratt
sektornideellaDenideella sektorn.för denföreträdaregningar med

organisationerideellafolkrörelser ochdeföreträdasdärvidbör somav
företräderdessasamtidigtkommunen,inomrepresenteradefinns som

intressen.frivilligarbetarnaspresumtivaoorganiseradeockså de

frivilliginsatser...på etableradeTvå exempel
ersättningundantagsfallitill, ellerkomplementarbeteFrivilligt somsom

iförekommit,regi har längekommunalstatlig ochiverksamhetför,
sådanaMotiven försektorn.socialadenutsträckning inomsärskilt stor

deredovisningenmedsambandiredaninsatser nämntsär, avsom
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faktorer bidragit till det ökade intressetsom för den ideella sektorn,
främst två slag.av

Det insatserär i offentligatt regi inteena alltid kan erbjudas i
tillräcklig omfattning. Dels ökar behoven under vissa perioder så
snabbt, den möjliga utbyggnadenatt den sociala inteav omsorgen

behoven, delsmot de ekonomiskaärsvarar kunnaresurser som anses
ställas till förfogande inte alltid tillräckliga.

Det andra motivet för frivilliga insatser inom den offentliga sektorn är
det, särskilt inom denatt sociala finns kvalitetskravomsorgen, som

bättre kan tillgodoses i verksamhetsformer där personligt engagemang
och medmänsklig utgör starkare inslagett än kanomsorg krävaman
eller förutsätta i offentligt bedriven verksamhet.

Särskilt i de insatser blandgörs drogmissbrukare och svårtandrasom
socialt belastade finns det bra exempel hur ideella organisationer
och kristna samfund med anlitande i hög grad frivilliga, obetaldaav
arbetsinsatser för verksamhet allmänt bedömssvarar bättreen som ge
resultat än motsvarande insatser enbart anställda socialarbetare.av
Detta kan till viss del ha sin förklaring i det lättareäratt att engagera
sig djupt för några få under kortare, än ständigtpersoner om
återkommande perioder som frivilligarbetarna kan göra än somatt
socialarbetarna måstenormalt göra oavbrutet befinna sig i en
arbetssituation kräver för antalsom människor påett stortengagemang

gång, ofta långunder tid.en
När här några påexempel insatser i regi icke statliga ellerav

kommunala organisationer redovisas från det område som
socialtjänsten har det övergripande för, betyder inte dettaansvaret att
liknande insatser saknas andra verksamhetsområden. Nedanstående
exempel emellertid insatserrepresenterar pågått under jämfö-som
relsevis lång tid, har betydande omfattning och visat sig särskiltvara
betydelsefulla komplement till motsvarande verksamheter i offentlig
regi. Av värde har bedömtsstort den klara vårdideologivara som
präglar de alternativa insatserna: inlevelsen i svåra sociala situationer
och medveten strävan söka bidra tillen lösningenatt förhål-deav
landen, ofta missbrukskaraktär, ligger bakom detav akuta hjälp-som
behovet.

Härbärgen för hemlösa

I Stockholm, liksom i Göteborg och Malmö, detutgör antaletstora
hemlösa svårlöstochett socialtstort problem. Våren 1993 fanns det i
Stockholm drygt 3 100 hemlösa. Situationen har varit likartad under en
lång följd år.av

I arbetet för bistå de hemlösa i Stockholmatt spelar sedan länge den
insats Stadsmissionen och Frälsningsarménsom försvarar en
avgörande roll.
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på isöderkvinnorfördelshärbärgen,driverStadsmissionen
Dessaskola.Kungsholmsf.d.iNattugglandels för män,Stockholm,

får duscha,året. äta,Gästernaundervarje natthärbärgen är öppna
talanågonminstinteoch attfår sängkläder,sinatvätta varmen ren, --

med.
61992 förundersvaradeochplatser21Nattugglan har caHärbärget

128fickmaj 1993januaritidenUnder personerövernattningar.900 -
övernattningar.8002sammanlagt

övernattningsmöjligheten,förundantagmed germöjligheter,Samma
dagvarjeockså den öppenSlussen,vidbelägenStadsmissionsgården,

år.besök00040medåret ochunder perca
underHärbärgetplatser.10 togfinnskvinnorförnatthärbärgetVid

ochförstagångsgäster,79vilkakvinnor,olika1201992 varavemot
januaritidenUnderövernattningar.0002sammanlagttillhandahöll ca

Iövernattningar.690sammanlagtkvinnorerhöll 511993maj- närhetenibelägenKlaragården,ikvinnor avfördagverksamheten
ochhemlösafristaderbjudsCentralstationen,ochkyrkaKlara en

besökaregång 30 emot.taskanDärkvinnor. enutsatta
sociala enheterStadsmissionensförkostnadensammanlagdaDen

Stockholmskronor.miljoneruppgå till 441993underberäknas
Nattugglanhärbärget etttillkronormiljoner1,5kommun utöverger

Stadsmissionen.tillkronormiljonerpå 2,9föreningsbidrag
förplatsermed 24härbärgevintertiddriverFrälsningsarmén ett

härbärgethade1992Underskola.Midsommarkransensihemlösa
207period 4dennaunderredovisaroch169 nätteröppet

övernattningar.
ianlitas störstaocksådär mat,härbärget,vidarbetet serverarFör man

står200listaharManfrivilligarbetare. sompersonerutsträckning en
frivilliginsatser.förförfogandetill

bidragnatthärbärgetvid ettverksamhetenfår förFrälsningsarmén
år.kronormiljoner1,5kommunStockholmsfrån per

bådehärbärgenahemlösademedkontaktdenBetydelsen som -av
framgår bl.innebärStadsmissionens avoch a.Frälsningsarméns -

blandbedrivs gästernamotivationsarbetedetredovisningen somav
omfattningframgår vilkeniDärMidsommarkransen. manihärbärget

övernattning:hjälpockså änmedbistå gästernakunnathar annan

fallAntalhjälpTyp av

18sjukhustillskjutsadeochOmhändertagna
10poliklinisktAlkoholavgiftning,
8slutenAlkoholavgiftning,
2poliklinisktNarkomaniavgiftning,
2slutenNarkomaniavgiftning,

247socialsekreteraremedKontakt
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Kontakt med övriga myndigheter 141
Kontakt för till hemortresa 11
Kontakt med polis eller ambassad 3
Hjälp till jourboende 13
Hjälp till motivationshem 5
Hjälp till inackorderingshem 7
Hjälp till behandlingshem 15
Hjälp till kontrakteget 5
Kontakt med socialjouren 3

Den verksamhet för hemlösa i Stockholm på detta drivssättsom avicke statliga eller kommunala organisationer har åren röntgenom storuppskattning, särskilt för det markerade inslag medmänskligav omsorgkännetecknar insatserna.som Det i förhållande till de totala kostnader-
blygsamma bidragetna allmänna medel självfalletav gör också attkommunens kostnader för denna svåra verksamhet blir väsentligt lägre

än verksamheten skulle drivasom i kommunens regi.egen
LP-stiftelsen

Lewi Pethrus stiftelse för filantropisk verksamhet, LP-stiftelsen,
bedriver sedan 1960 omfattande verksamhet påen näraliggandeett
område, inom alkoholistvården. Stiftelsen har på ytterst gynnsammavillkor övertagit och för driften tvåsvarar tidigarenu statligaav
alkoholistanstalter, ÅsbroVenngarn i Uppland och i Närke. Dessa
anstalter drivs, liksom det tidigare sjukhuset i Hällnäs i Västerbotten,

familjehem. Stiftelsensom driver dessutom sammanlagt tiotal hemett
för enskilda, antal skyddadeett verkstäder 40-talsamt ett
kontaktverksarnheter i olika delar landet. Merparten kostnadernaav avför verksamheten vid de olika hemmen täcks inackorderings-genom
avgifter olika kommuner betalarsom och bidrag, främst frångenom
AMSSamhällsföretag, till stiftelsens skyddade verkstäder.

Den sammanlagda omsättningen i LP-stiftelsens verksamheter har
hittills uppgått till 850 miljoner kronor,ca vilken 250av änsumma mermiljoner kronor gåvorutgörs från enskilda givare.av Omsättningen
1992 120 miljoner kronor,var ca 32,7 miljoner kronorvarav utgjorde
insamlade medel.

och exempeltre nya
Frivilligt arbete förekommer, till den organisatoriskaom man ser iramen,huvudsakligen olika former:tre

i organisationsregisom bedrivenen alternativ verksamhet, i vissa
fall ersättning försom verksamheten i offentlig regi: ideellenorganisation handtar det praktiskaex. genomförandetom avuppgifter det åligger eller kommunsom stat för;att ansvara
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verksamhetmeningen frivilligt tillägg, tillkomplement, i ettettsom
organisation ikommunal regi:bedrivs i statlig eller svararensom

intekomplettering, för insatserverksamhet,offentlig annarssomsom en
självfalletBåda insatser kanutförda. görasskulle bli typerna av

eller iobetalda frivilligarbetarepersonal ellerantingen anställd enavav
båda kategorier;kombination dessaav

någoni deinsatser enskildaenskilda, oftast obetalda avavsom
två verksamhet.nämnda typerna av

huvudtyperockså blandformer dessaDet förekommer tre avav
frivilligt arbete.

håller genomförasgenomförts elleravreglering harDen attsom
också positivtpåverkar utsträckningisektorninom den offentliga stor

anspråk frivilliginsatseriökad utsträckningimöjligheterna taatt
enskilda.organisationer ochgenom

statliga ellerickeexempel insatserredovisasdet följandeI tre av
åren ellerpåbörjats under deantingenkommunala aktörer senastesom

påexempel visarpå planeringsstadiet. Dessasigbefinnerännu
områden därochfrivilliga insatserutvecklingsmöjligheter för sam-

frivilligorganisationernaoffentliga ochsektorndenverkan mellan
naturligt till.ligger

tillflyktingmottagning, syftargällandeförsta exemplet,Det att
verksamhetviss delskall ärfrivilligorganisationer överta ettsomav

missbrukarvård,gällande ärDet andra,statligtkommunalt ansvar.
utföraåtar i formersigfrivilligorganisationpåexempel attatt nyaen
sådantillfrivilligt komplementbetraktauppgifter är ettatt somsom

redovisasSlutligenkommunaltverksamhet ettär ett ansvar.som
den kanmotiveras delspå frivilliginsatsexempel attavsomen

imotsvarande insatsväsentligt lägre kostnadertillgenomföras än
miljö-i ökatmereffektdenregi, delsoffentlig ettatt ger enav

utför arbetet.medvetande hos dem som

Flyktingmottagning i föreningsregi

Genomstatlig angelägenhet.Flyktingmottagning i huvudsakär en
sådanakommunplacerasmed olika kommuneröverenskommelse

alltså asylsökande. Detuppehållstillstånd intefåttflyktingar som -
övergår därmed till denflyktingarför dessapraktiska ansvaret

närvarandeförStockholms kommunmottagande kommunen. tar
påmottagning vilarför dennaflyktingar.årligen 800 Ansvaret1emot

till förfogandemedel ställsStatligainvandrarförvaltning.Stockholms
kommunal regi.iflyktingmottagningdennaför bekostaatt
våren kontakt med1993invandrarförvaltningStockholms tog

förorganisationertill ideellabidrag attutredningen statensom
föreningsregimottagning iförsöksvis ordnamöjlighetendiskutera att
i Stockholm.flyktingar800viss del de 1 tas emotsomavenav

åtagit sigkommunkvot StockholmsdenFörslagsvis lO procent av
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skall enligt planerna kunnna anförtros åt mottagning ien
föreningsregi.

överläggningar med företrädare för föreningslivet i Stockholm har
förts under våren 1993. Någon överenskommelse den planeradeom
flyktingmottagningen i föreningsregi har inteännu träffats, men
intresset från föreningslivets sida är och arbetsgrupp harstort, en
bildats för fortsatt beredning ärendet.av

Detta projekt sådantär principiellt intresse det finns goda skälav att
från sida följaatt det och drastatens slutsatser verksamheten. Blirav

huvudintrycket positivt, finns det anledning räkna med iatt att man
andra kommuner finner det lämpligt likartatpröva förfaringssätt.att ett

De arbetsuppgifter kommer överlåtas till föreningslivetattsom att
utföras med utnyttjande i hög grad frivilliga insatser i huvudsakärav

praktisk Det gäller, speciellt fråganatur. när kvotflyktingar,av är om
vardagliga och jordnära uppgifter väl lämpar sig för frivillig-som
insatser. Det kan också handla grannlaga och känsliga situationer.om
Planeringen måste under förhållandenalla såske det finns bindandeatt
åtaganden från föreningarnas sida. måsteDe också iakttaacceptera att
de särskilda hänsyn de speciella förhållandena kräver.som

Flyktingmottagningen skall, antingen den praktiskt organiseras i
kommunal regi eller i föreningsregi, genomföras i syfte flyktingen såatt

möjligt efter ankomstensnart till kommunen skall kunna levasom ett
självständigt liv. För underlätta anpassningenatt indi-upprättas ett
viduellt introduktionsprogram för varje flykting. Detta innefattar
dagliga aktiviteter i form svenskundervisning, samhällsinformation,av
arbetslivsorientering, praktik under timmar dag. Dettam.m. sex per
förutsätter väl fungerande kontakter med berörda myndigheter.

En föreningsbaserad mottagningsverksamhet kan dennautöver
grundservice också möjlighet till omfattande kontakt-ge en mera
verksamhet, där flera olika föreningstyper och därmed många svenska-
familjer och enskilda kan i uppgifter inte lika naturligtengageras som-
får eller hinns med i kommunal mottagningsverksamhet.rentrum en

De organisationer för närvarande är engagerade i olika formersom av
verksamhet för flyktingar och invandrare, Röda korset och olikaex.
kristna församlingar, står för viktiga och kvalificerade insatser på ofta
mycket krävande områden. Utöver dessa insatser bör försök kunna
göras med alternativ flyktingmottagning i föreningsregi såväldären
idrottsorganisationer studieförbund, kvinnoorganisationer,som pen-
sionärsföreningar och inte minst invandrarorganisationer förtar ansvar
flyktingarna under den första artonmånadersperioden. Det viktigtär att
det i sådan verksamhet finns bredd och variationsrikedom ien storen
kretsen föreningar deltar.av som

Under den planerade försöksverksamheten behåller invandrar-
förvaltningen vissa uppgifter frågor socialbidrag ochsom om genom-
gångsbostad Övrigaunder de första månaderna. uppgifterarton
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flyktingpengmedtillsammansföreningsmottagningenöverlåts till en
artonmånadersperiod täckaprincip underavsedd iär att ensom

flyktingen. Dennaenskildetill denrelateradedirektkostnader ärsom
ifastställsbeloppetexaktaför. Detstår kommunenflyktingpeng

deltar iorganisationeroch demellan kommunenförhandlingar som
mottagningen.

skisseradeenligt deföreningsregiflyktingmottagning ipåTanken
Stockholm.föreningslivet ifrånintressepositivtharriktlinjerna mött
invandrar-ochför föreningarnaföreträdaremedarbetsgruppEn

förut-klarlägga de närmaremed uppgifttillsattsharförvaltningen att
genomförande.praktiskadessförberedaochför projektetsättningarna

förprojektetföljaintresse näradetFrån sida bör attstatens vara av
Statensnackdelar.ochfördelarmodellensdra slutsatseratt om

utvärderingförtill insatsernaturligenkoncentreras avengagemang
relevantamöjliggöraförUtvärderingen börförsöksverksamheten. att

kommunalafrån denkontrollgruppinnefattalämpligenslutsatser en
planeringbörflyktingmottagningen. Dessutom gemensamen

deltar iföreningarnafrånför demutbildningengenomföras somav
huvudansvaretformellahar detanställdabåde för deprojektet, som

frivilliginsatser.oarvoderadeför democh görsom
till ökadden kommaframgångsrik, kansigmodellen visarOm vara

i deninkluderasflyktingarantalbåde såanvändning, störreatt ett
såStockholm ochgenomförs iföreningsregi attverksamhet i som

andra kommuner.iflyktingmottagning prövaslikartad
ochinvandrar-tillsattanyligenför denuppgiftbörDet vara en

påförsök bör görasliknandeflyktingutredningen övervägaatt om
därvidkanManjämförelsematerial.få relevantförandra ettattorter,

föreningsregiiflyktingmottagningförförutsättningarnautgå från att
mellanstarktsig varierarmöjligheterföreningarnasoch att engagera

storstaden.småstad ochlandsbygden,den lilla orten en
förintresseockså kunnaresultat börFörsöksverksamhetens vara av

klarläggaförpåbörjar sitt arbeteunder hösten attberedningden som
anspråkiomfattningökadiverksamhetoffentlig taimöjligheterna att

ianspråks-sådantstimuleraochideella sektorn ettdeninsatser av -
tagande.

missbrukarvårdenirivilliginsatserF

detDKSNnykterhetsrörelse ärsamfundenskristna gemensammaDe
flertaletochkyrkanSvenskaförsocial-etiska insatserförorganet

tillanslutningiutförsverksamhetenHuvudpartenfrikyrkosamfund. av
helaspriddahundratal överRIA-mottagningar,kallas ettvad som

åren blivitmedharalkoholfrågoriRådgivningstår förlandet. RIA men
DKSN-avdelningarnasde lokalabeteckningensammanfattandeden

befinnerochalkoholproblematikerblandbasverksamhet sompersoner
varjeledsVerksamhetenalkoholberoende. ortblii riskzonensig att
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lokal styrelse ochav anställden personal de anställdaav är sam--manlagt knappt 300 Samtidigt är mycketpersoner. delstoren av
DKSN:s 3 000 frivilligarbetare, i huvudsakca medlemmar i lokala
kristna församlingar, engagerade i RIA-arbetet.

Nya RIA-mottagningar öppnas nästan undantagslöst efter samråd
med de sociala myndigheterna i respektive kommun, ofta dessutom
sedan önskemål därom uttryckts från kommunens sida. Verksamheten
bekostas i utsträckningstor kommunala bidrag och ersättninggenom
från kommunen för utförda tjänster. RIA-verksamhetens totala kost-
nader under 1992 uppgick till 62 miljoner kronor, vilkenca av summa

två tredjedelar direkta bidrag frånca kommuner, lönekostnads-var
bidrag ersättning för försåldasamt tjänster boende i härbärgen,
familjevård etc..

Från den basverksamhet bedrivs vid RIA-mottagningarna harsom
särskilt de åren avknoppatssenaste näraliggande verksamheter med
inriktning på speciella behov. Den vid RIA-mottagningarna anställda
personalen finns oftast med i planeringen och genomförandet ocksåav
dessa avknoppade verksamheter. Samtidigt förutsättningenär för
dessa verksamheter i högreännu grad än vad gällersom
basverksamheten många enskildaatt regelbundet frivilliga,gör
obetalda arbetsinsatser. I utsträckningstor dessaär avknoppningar
verksamheter inte skulle komma stånd.till Desom annars därmedutgör
bra påexempel områden specielltär lämpade för frivilliginsatser.som

Den frekventa avknoppningenmest det boendeutgör för hemlösa
alkoholproblematiker men i viss omfattning också för anhöriga som
tillfälligt behöver komma i lugnare miljö ordnats i 25-talen ettsom
kommuner. Sådant boende är olika slag: i härbärgetre på 15av
platser, i privata hem i fast organiserad form fem platser och som
tillfälligt boende i direkt anslutning till RIA-mottagningens lokaler i
större utsträckning på fyra platser. Från RIA i Sundsvall rapporteras

för 1991 3 914t.ex. gästdygn i härbärge frånoch Järfälla Ria för 1992
2 281 gästdygn. RIA i Umeå svarade under 1992 för vårddygn759 i
familjevård i privathem, åtta olika familjer ställde till förfogande.som
Tillfälligt boende i direkt anslutning till RIA-mottagningens lokaler

från Falkenbergrapporteras 1992 ha omfattat l 016 övernattnings-
tillfällen.

Andra former i förhållande till basverksamheten komplementärav
verksamhet förekommer i anslutning till antal RIA-ett stort
mottagningar: invandrarverksamhet på 13 platser, samverkan med
kriminalvården insatser vid kriminalvårdsanstalter rapporterasgenom
från platser, särskild verksamhet för psykiskt sjukasex och påstörda
fyra platser. Det förekommer också arbetsformer för utvecklaatt
personliga och erbjuda gemenskapstillfällen,resurser konstverk-som
samhet, fjällvandringar, idrott och friskvård i samtliga fall med-inriktning på med drogproblem och deras anhörigapersoner och med
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olikagenomföra deförfrivilligarbetaregradanlitande i hög attav
aktiviteterna.

oftafrån 25-tal platserkvinnoverksamhetSpeciell ettrapporteras -
utarbetatDKSNcentralt inom80-taletvid mittenresultat ett avavsom

alkohol.Kvinnor ochprojekt,
fåttprojektomfattningen har det namnetkanskeDen största som

utåtriktadedetbeteckningensammanfattandedenLivsfläkt. Det är
råka beroendeiföri riskzonenungdominriktningmedfältarbete att

påbörjades i80-taletvid mittenandra drogeralkohol och avsomav
i landet.antal kommunertillspritt sigsedanStockholm.Det har stortett

församlingarkristnafrån lokalamån äldre,i vissoch ävenUngdomar,
lördagskvällar och -nätter,ochfredags-särskilt underbedriver,

bullarochkaffepå bjuderverksamhetuppsökandegruppvis stan,
hjälp ibli tillmöjligt demför utsattaungdomarmedoch samtalar att om

ochBullgerillanoftakallasDessasvåra situationer.och grupper
Bullgerillaaktiviteterfrivilliga.uteslutandepraktisktutgörs taget av

i landet.på platser25-talförekommer runtett om
verksamhetBullgerillanstillanknytningvissmedStockholm harI

prostituerade.blandverksamhetpåbörjats en
betraktaockså aktiviteterandra ärRIA-regi attiförekommerDet som

föranleddabasverksamheten,ursprungligadenavknoppningar avsom
medvetenblivitverksamhetdennai nyaomatt manav

iharSamtalsakuter upprättats,insatser.problemområden kräversom
missbruk, idoltmedpåspecielltinriktning ettmedKarlskoga personer

tidigbrytamänniskorhjälpainriktningmed attStenungsund att en
ungdomarförstödinsatsermedStockholmimissbrukskarriär, som

På någrasjälvmord.anhörigastill följdkrissituationsig ibefinner aven
där denHelsingborg,ipåbörjats,kaféverksarnhetplatser har nyaex.

bådeförtillutvecklastenderat centrumtågterminalen ettbåt- och att
knarkhandel.ungdomsfylleri och

Städa Sverige
våren 1993idrottsungdomarfleraåret i radfemteFör tusenvar

tillomfattade vägrenarstädprojektiengagerade enett som
börjadeArbetet000 km.uppskattningsvis 25längdsammanlagd av

vidAbiskoistädfinalmedavslutadesochi söder storlängst
StädaKampanjenförinomgenomfördesProjektetmidsommar. ramen

Håll SverigeStiftelsenoch rent.Pool 2Tusenregi IdrottensiSverige av
hållsdetförVägverket rentåligger det attEnligt väglagen att svara

städningenutförsPraktisktrastplatserna.vidoch avlängs vägarna
svårigheternågraochidrottsföreningar, attfrån hundrafleraungdomar

600stod1992höstenhaft:inteharstädarepå villigafå tag man
beredaskunnathastäduppdrag ännuföri köföreningar attutan-

plats
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Projektets omfattning framgår några volymsiffror frånav 1992. 16
097 medlemmar från 564 idrottsföreningar städade då 24 347 km
vägrenar från skräp fyllde 63 751 säckar.som Antalet arbetade
mantimmar 96 079 och ersättningenvar från vägverket till
föreningarna 4 089 893 kronor.

Vägverket och idrottens tillförssparar betydandepengar belopp -över 12 miljoner kronor sedan projektet startade, och för 1993 räknar
med 5 miljoner kronor i inkomsterman städningen. Ersättningen tillav

städarnas föreningar 40utgör kronor arbetstimme och städare.per
Skulle Vägverket utföra arbete medsamma personal, skulleegen
kostnaden bli 5-6 gånger så hög och totalt uppgå till 25 miljonerca
kronor.

Kampanjen Städa Sverige har till syfte
konkretatt städinsats tillgenom deten är ochatt- se rent snyggt

längs våra vägar,
öka miljömedvetandetatt hos den svenska idrottsungdomen,-
påverka allmänhetenatt kör bil längs de svenskasom- vägarna

under Släng inte skräp isommaren: naturen
öka intäkterna till idrotten.att-

Ungdomar har deltagit i Städa Sverige fårsom för miljön,ta ansvar
de skräpar inte själva och håller i fortsättningen ocksåner efter andra.
Den förebyggande effekten gör städningsresultatet bättre och inte
bara billigare så sammanfattar från Stiftelsen Håll Sverige Rentman-
erfarenheterna städkampanjen.av

Sammanfattning och slutsatser

Frivilliga ideella insatser utgör betydelsefulltett positivt inslag i
samhällsarbetet både vårti land och i de länder från vilka utredningen
inhämtat informationer i detta avseende. De verksamheter för vilka stat
och kommun har berikas påansvaret avgörandeett sätt, när imandessa systematiskt enskilda medborgare ochengagerar organisationer

arbetar för bygga socialasom att nätverk i närsamhället och iatt
internationellt solidaritetsarbete lindra materiell nöd och främja respekt
för mänskliga rättigheter, fred och samförstånd.

Det samlade intrycket de erfarenheter gjortsav och desom
informationer samlats frivilliginsatserärsom att det slag härav som

vårti land på olika områdenavses redan har betydande omfattning.
Samtidigt detär otvetydigt det finns både behovatt och intresse ettav
än inslagstörre sådana insatser. Detta gäller bådeav i det allmänna
välfärdsarbetet med sikte på landets medborgare och i detegna
internationella solidaritetsarbete där Sverige redan har förpliktande
traditioner. Internationella erfarenheter visar också oväntadeatt
positiva effekter kan uppnås ökat ianspråkstagandeettgenom avfrivilliginsatser i offentlig verksamhet och förtroendefulltett samarbete
mellan frivilligorganisationerna och den offentliga sektorns företrädare.
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skall kunnafrivilliginsatsernaförstärkningsådanFör att aven
ochmedborgareenskildainte barastånd behövstill attkomma
sinamobiliserartrossamfundochorganisationerideellafolkrörelser,

frånåtgärder främstockså medvetna statensbehövsDet men-resurser.
förhinderformelladeundanröjasida förfrånockså kommunernas att-

påverka denförframföralltfinnaskan attfrivilliginsatser ännu mensom
värderingpositivförmån förtillopinionen avallmänna meraen

föråtgärderdessutom attbehövssamhället. Detirollfrivilligarbetets
olikaikrafterideellaianspråkstagandeökatmedvetetstimulera avett

samhällsarbetet.delar av
positivanaturligaförsöksframstår formerdetviktigtsärskiltSom att

deocholikaoffentliga sektornsdenmellanrelationer organ
saknas,Detfrivilliginsatserna.kanaliserargradi högorganisationer som

organisationerna,inomochsektornoffentliga merabåde inom den
berednings-samarbete. Detsystematiskterfarenheteromfattande ettav

ideelladenfrämjaförregeringskanslietinom attpåbörjatsarbete som
tillmedverkauppgifter attsina attutveckling harsektorns en avsom

värdesäkertavseende. Det storti detta ombristernaavhjälpa avvore
genomföraskundearbeteberedningens enförinomdet ramen
frivilliginsatserolikamedförsöksverksamhet typervälorganiserad av

tillsäkertdetskulle nyttaLikaledesutvärdering.efterföljande varamed
smidigabyggasiktearbetai detta att uppsikt toglängre manom

åmyndigheterochdepartementmellansamverkansorganpermanenta - uppgiftuttaladmedandraå denorganisationernaochsidanden ena -
verksamheten.offentligadenifrivilliginsatserfrämjaatt

irådabehöveroklarheteringaangeläget var,omvidareDet attär
anspråkikanfrivilliginsatservillkor tasvilkaochomfattningvilken

ochyrkeskunskapkravetmåste klargörasDetsamhällsarbetet.i var
frivilligin-ochlämpligmindrefrivilligmedverkanfaktorer varandra gör

deMerpartenbetydelse.särskildoch avförekommakan vara avsatser
ståndtillkommaförutseskanverksamhetoffentligifrivilliginsatser som

därförbörDetsektorn.kommunaladen varasig tillhänföratorde
medöverläggningartillinitiativetkommunernanaturligt taratt

träffasyfte överens-iorganisationerna attideelladeförföreträdare
i denfrivilligmedverkanförgällaskallvillkordekommelse somom

verksamheten.kommunala
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23.Kunskapenskrona. U. 62.Rättssäkerhetenvid beskattningen.Fi.24.Utlänningslagen partiell översyn.Ku.en 63.Personochparti Studieri anslutning- till-25.Socialaåtgärderför jordbrukare.Jo. Personvalskommitténsbetänkande26.Handläggningen vissasäkerhetsfrågor. ÖkatJu.av personvalSOU 1993:21. Ju.27.Miljöbalk. Del 1och2. M. 64.Frågorför folkbildningen.U.28.Bankstödsnämnden.Fi. 65.Handlingsplan buller.mot29.Fortsattreformering företagsbeskattningen.av Handlingsplan buller. Bilagedel.mot M.Del 2. Fi. 66.Lag införande miljöbalken. M.om av30.Rättentill biståndinom socialtjänsten.S. 67.Slutförvaring kärnbränsleanvänt KASAMsav -31.Kommunernasroll på alkoholomrâdetochinom yttrande SKBsöver FUD-program92. M.missbrukarvárden.S. 68.Elkonkurrensmednätmonopol.N.32.Ny anställningsskyddslag.A. 69.Revisorernaoch EG. N.Åtgärder33. för förberedaSverigesatt jordbruk och 70.Strategiför smâföretagsutveckling.N.livsmedelsindustriför EG. Jo. 71.Organisationernasbidrag. C.34.Förarprövare.K.
35.Reaktion ungdomsbrott.Delmot A ochB. Ju.
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[28]Bankstödsnämndert.Justitiedepartementet företagsbeskattningen.reformeringFortsatt av[10]datalagEn ny [29]Del[14]grundlagar.váraochEG [41]framtiden.i1990ochbostadsräkrtingårochFolk-Ökat [21]personval. Översyn tjänsteinkomstbeskattningen.[44]av[26]säkerhetsfrágor.vissaHandläggningenav [53]kommuner.mellanKostnadsutjämning[35]ochB.Del Aungdomsbrott.Reaktionmot del lfastigheter,BeskattningavarbetsuppgifterJK:sJustitiekanslern.En översynav fastighetsskatt[57]ellerSchablonintäkt-[37]m.m. [58]myndigheter.i statligaledningEffektivare[40]Del ochB.Arättighetsfrágor.Fri- och [62]beskattningen.vidRättssäkerheten[55]skadeståndsansvar.allmännasDet
[60]befogenheter.rättsligaPolisens Utbildningsdepartementet

tillanslutningiStudierpartiochPerson - [2]gnindskolan.förKursplanerbetänkandePersonvalskoinmitténs effektivitet.ochför kvalitetErsättningÖkat [63]1993:21.soupersonval förresurstilldelningssystemUtformning nyttettav- [3]högskoleutbildning.grundläggandeUtrikesdepartementet
Várdhögskolor[1]biståndet.isamarbetsformerochStyrnings- [12]huvudmarmaskap.utvecklingkvalitet ---[56]känsligastrategiskt varor.Kontrollenöver export av [23]krona.Kunskapens

[64]folkbildningen.förFrågorFörsvarsdepartementet
[36]totalförsvarsplikt. JordbruksdepartementetLag om

[42]högskolor.Försvarets livsmedelsproduktion.småskaligochLivsmedelshygien
[6]Socialdepartementet [25]jordbrukare.föråtgärderSocialatortyrskadaderehabiliteringstödtillStatligt av ochjordbrukSverigesförberedaförÅtgärder att

[4]fl.flyktingar m. [33]EG.livsmedelsindustriförpsykofarmaka.beroendeframkallandeBensodiazepiner- Arbetsmarknadsdepartementet[5]
Socialförsäkringsregister. [32]anställningsskyddslag.Ny[30]socialtjänsten.inombiståndtillRätten [43]arbetslöshet.Politik motinomalkoholområdetochroll påKommunernas [53]arbetslöshet.vidErsättning[31]missbrukarvárden.

[38]modeller.framtidenisjukvården treochHälso- Kulturdepartementet-
[49]betalningsansvar.år medEtt lönediskriminering.ochLöneskillnader[50]Serveringsbestämmelser. [7]arbetsmarknaden.ochkvinnor mänOmläkemedletÖverföring HIV-smitta genomav kvinnorlönediskriminering.Omochlöneskillnader[61]Prcconativ. Bilagedel.[8]arbetsmarknaden.ochmän

tjänst.allmänhetensÄgandet televisioniochradioKommunikationsdepartementet av
[17][9]Postlag. [24]partiell översyn.Utlänningslagen en-Ökad [13]påjärnvägen.konkurrens [39]för ñlmcensuren.En gräns[34]Förarprövare. [54]brott.grundUtvisning av

Finansdepartementet Näringsdepartementet
ekonomi-politikekonomiochförvillkorNya oljaomfördelninginternationell- regler förSvenska av

[16]förslag.kommisionens oljekris. [15]vid enekonomi-politikekonomiochvillkor förNya [68]nätmonopol.- medElkonlmrrens
[16]Bilagor.förslag.kommisionens [69]och EG.Revisorerna[20]prisstabiliteten.ochRiksbanken [70]smáföretagsutveckling.förStrategi[22]värtarbetestatsrådsVad är ett
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Civildepartementet
Trosabryter sig loss.Bytänkandeeller demokratins
räddning.[45]
Vissakyrkofrágor. [46]
Konsekvenser valmöjligheterinom skola,av
barnomsorg,äldreomsorgochprimärvård. [47]
Kommunalaverksamheteri förvaltningoch iegen
kommunalaaktiebilag.Enjämförandestudie.[48]
Ny marknadsföringslag.[59]
Organisationemasbidrag. [71]

Miljö- och naturresursdepartementet
AcceptansToleransDelaktighet.[18]
Kommunernaoch miljöarbetet.[19]
Miljöbalk. Del 1och [27]
Naturupplevelser buller kvalitetutan värna.atten-[51]
Handlingsplan buller.mot
Handlingsplan buller. Bilagedel.[65]mot
Lag införande miljöbalken. [66]om av
Slutförvaring kärnbränsleanvänt KASAMsav -yttrande SKBsöver FUB-program92. [67]






