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statsrådetTill Alf svensson

Regeringen bemyndigade den juni statsråd24 1993 det som
har till uppgift föredraatt ärenden internationelltom
utvecklingssamarbete mänskligaoch rättigheter till-att
kalla särskild utredareen med uppdrag att utarbeta för-
slag hur den statliga administrationenom det interna-av
tionella utvecklingssamarbetet kan rationaliseras och
effektiviseras.

stödMed bemyndigandet förordnade statsrådetav Svensson
beslut den 9 augustigenom mig,1993 docent Lennart

Gustafsson, särskild utredare ämnessakkunnigeochsom Sten
Johansson sekreterare.som

tidenUnder 8 november l7 december 1993 har utredningen-
biträtts departementssekreterarenav Anneli Söderberg,
regeringskansliets aspirantutbildning.

Jag har arbetat Biståndsförvaltningsutred-under namnet
ningen.

låtitharJag genomföra ett antal konsultstudier. Stefan
Sjölander, Swedish Aid and Agencies Concultants AB, har

frågoranalyserat regeringens styrning förvaltnings-om av
myndigheterna. Jan Almqvist och Lennart Lindberg, OMNIA
Utvecklingskonsulter AB, har kartlagt och analyserat hand-
läggningen vissa ärenden rörande bilateraltav utveck-
lingssamarbete. Gabor Bruszt och Christer Wallroth, ISO
Swedish Management Group, har biståndspoli-belyst svensk
tik och förvaltningdess i internationelltett perspektiv.
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kartläggningarmedutredningenbiträttharStatskontoret
berördaipersonalengällervadkompetensochstrukturav

för verks-uppgifterochrollerförvaltningsmyndigheter,
regeringensrådgivande samtolika organochstyrelser

utvecklingssamarbete.internationelltavseendebeslut

1994:19 RenaSOUbetänkandemitthärmedöverlämnarJag
iarbetsfördelningoch enstyrningbiståndetiroller -
därmedärUtredningsarbetetbiståndsförvaltning.effektiv

avslutat.

februari 1994.den 7Stockholm

GustafssonLennart

JohanssonSten
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1 SAMMANFATTNING

Enligt regeringens direktiv för mitt arbete jagskall ut-
förslagarbeta hur den statliga administrationenom detav

internationella utvecklingssamarbetet kan rationaliseras
och effektiviseras dir. 1993:87.

Jag har efter diskussioner med Utrikesdepartementets av-
delning för internationellt utvecklingssamarbete inriktat
mitt påutredningsarbete tvåföljande huvudfrågor

styrningen Sveriges medverkan i detav-
internationella utvecklingssamarbetet, och
biståndsförvaltningens organisation.-

enlighetI med regeringens direktiv utgått frånhar jag
biståndspolitikens målnuvarande och inriktning. Detta
innebär jag inteatt har övervägt sig avveckling, in-vare
förande eller förändringar biståndsformerav nya deav som
i dag används i utvecklingssamarbetet.

tvåYtterligare faktorer utgör utgångspunkterviktiga för
mina överväganden förslag.och ärDen regeringensena

förvaltningspolitikgenerella och den ärandra dagens
biståndsförvaltning.

iJag har mitt biståndsförvaltningenarbete avgränsat till
organisatorisktatt innefattasett Utrikesdepartementets

avdelning för internationellt utvecklingssamarbete UDU,
fyra förvaltningsmyndigheter BITS, SIDA, SWEDECORPoch
SAREC, aktiebolagett Swedfund International AB och ett
30-tal utlandsmyndigheter.
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dessbelysas sam-kan genomstorlekBiståndsförvaltningens
anställda. Deantaletochförvaltningskostnadermanlagda

uppgå 530budgetår till drygtinnevarandeberäknasförra
statsbudgetens%4,1motsvararvilket avkronor,miljoner
anställdabiståndsändamål. Antalet upp-förbelopptotala

800går drygttill personer.f.n.

genomföra detär attuppgifthuvudsakligaFörvaltningens
u-län-120-talettmed f.n.utvecklingssamarbetetsvenska

många olikaibedrivsSamarbetetvärlden.iruntder om
genomföran-Förkanaler.olikaförmedlasoch genomformer

innevarandeförvaltningendisponerarinsatsernadet av
drygtmotsvararDettakronor.miljarderbudgetår 11,5ca.

utgifter.totalastatsbudgetens%2 av

sammanfattning:är i kortförslagochövervägandenMina

Styrningsområdet

ökadtillbidraatt ensyfteResultatstyrningens- ikoncentrationökadmöjliggöreffektivitet, en
tilldelegering ansvaroch avutvecklingssamarbetet

biståndsförvaltningen.

påinriktasböruppgifterBiståndsmyndigheternas- påinnehållutvecklingssamarbetetsföransvar
ämnesnivå.ochsektor-

dele-bör efterambassadernaUtlandsmyndigheterna- biståndsmyndigheterna gesochfrån regeringengeting
uppföljninglöpande avgenomförande ochföransvaret

utvecklingssamarbetet.

ansvarsfördelningenochsyfteLandstrategiprocessens- Regeringenspreciseras.böraktörerberördamellan
tydliggöras.börför processenochroll ansvar
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Ett utvecklingsarbete gällervad regeringskansliets-
iroll resultatstyrningen och landstrategiarbetet

bör inledas.

förFormerna styrning och de olika aktörernas- upp-
gifter bör regleras i förordning denen ny om
biståndspolitiska verksamheten.

är lämpligtDet möjligtoch att avskaffa styrelse--
institutionen biståndsmyndigheternai behovenom av

löpande politisk insynen beaktas inrättandegenom
rådgivande och bistånds-av beslut i vissaorgan om

frågorpolitiska fattas i särskilda kollektiva
beslutsorgan knutna till myndigheterna.

Förutsatt berördaatt resultatredovisningar- organs
ärutvecklas lämpligtdet möjligtoch att avskaffa

uppdelningen olika föranslag sakverksamhetav och
förvaltningsändamål.

översyn börEn göras anslagsstrukturens- uppdel-av
ning i multilaterala bilaterala ändamål.och

Biståndsförvaltningens organisation

påVerksamheten myndighetsnivân i Sverige bör- kon-
tvåcentreras till ett med förorgan; detansvar

långsiktiga fattigdomsinriktade utvecklingssamarbe-
tet och ett nytt med för insatserorgan inomansvar
näringslivs- infrastrukturområdena.och

Det organet Swedish förnya Fund International-
Development SFID bör överta de uppgifter i dagsom
åvilar BITS och SWEDECORP huvuddelensamt SIDA:sav
infrastrukturbyrås uppgifter. vissaUnder förutsätt-
ningar ävenkan Swedfund ingåInternational AB i det

organet.nya
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för dethuvudsakligenbör ansvaranytt SIDAEtt
utvecklingssamarbe-fattigdomsinriktadelångsiktiga

i dagSARECinsatseringår även de somdettaItet.
börforskningsområdet. Myndighetenpåförsvarar

katastrof-tillstödethuvuddelenför aväven svara
svenskatillstödfördelningföroch avinsatser

bistândsverksamhet.organisationersenskilda

biståndsmyndighe-närmarebör knytasSandö U-centrum
utvecklings-genomföraattuppdragetochterna ges

resursbasen.svenskadeninriktade motinsatser

frågorövrigaVissa

organisationersenskildatillstödetstatligaDet
införandetbakrund avbör motbistândsverksamhet av

analys.särskildföremål förbliresultatstyrning en

personalsvenskrekryteringfrågor rörande avVissa
revisionorganisationer, avinternationellatill

finansieringsvenskgenomförda medbiståndsinsatser
internationelladetinformationför omansvaretoch

särskilt.också överdebör sesutvecklingssamarbetet

Genomförande

utanregeringengenomförasförslag kan avFlertalet
redovisabör dockRegeringenhörande.riksdagens

riksdagen.tillskrivelseisina planer en

tillsättasbörexpertgrupperkommittéer rege-avTre
ochutrednings- genom-fortsattaför detringen

SFID.ochSIDAnyadetUDU,inomförandearbetet

träda ibörorganisationBiståndsförvaltningens nya
juli 1995.den 1kraft
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2 INLEDNING

2.1 Inriktning i stort

Mitt uppdrag har enligt regeringens direktiv dir.
1993:87 varit förslagatt utarbeta hur den statligaom
administrationen internationelladet utvecklingssamar-av
betet kan rationaliseras och effektiviseras.

Utredningsarbetet målskall, med givna föroch ramar
biståndspolitiken, påinriktas undersökaatt hur rege-
ringskansliets myndigheternasoch verksamheter kan ratio-
naliseras såoch effektiviseras kvalitetenatt i den ope-
rativa verksamheten höjas.kan systematiskMer kompetens-
uppbyggnad, utkontraktering, omprövning funktioner ochav
förändrade organisationsformer nämns i direktiven som

på åtgärder.exempel

Enligt direktiven vidareskall den proposition prop.
199293:244 styrnings- och biståndetsamarbetsformer iom

riksdagen vårenbehandladesom bet.1993 199293:UU26,
rskr. 199293:342 vägledande för mittvara arbete. Enligt
propositionen bör i biståndetssyfte höjaatt effektivitet

mål- och resultatorienteraden styrning tillämpas i för-
hållandet biståndsmyndigheterna.mellan regeringen och

föreslåsI propositionen bl.a. landstrategieratt införs
ett instrument för regeringenssom styrning och samordning

samarbetet med enskilda u-länder.av

löpandeJag diskuterathar uppdraget inriktningenoch av
mitt arbete ledningenmed för Utrikesdepartementets avdel-
ning för internationellt utvecklingssamarbete. Två frågor
har vid diskussionerna framkommit särskilt angelägnasom
för fördjupad analys. första gällerDenen preciseraatt
formerna för regeringens biståndsmyndigheter-styrning av
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myndighetsstruktur.biståndsssektornsandraDen avserna.

resultatorienteratutgångspunkt är ettattcentralEn
uppgifts-ochroll-tydligaremedföreningi enstyrsystem
mellansamtmyndigheterregering ochmellanfördelning,

obetydliga ekono-möjliggöra intesig kanimyndigheter,
besparingar.miska

kommittéerochutredareflertaletstoramed detlikhetI
deldennaIEGEU-aspekter.beaktamitt arbeteijagskall

redovisatsslutsatser avdebl.a. somtagit deljaghar av
1993:80 ochSOUoch EGstatsförvaltningenUtredningen om

i dessinternationaliseringsgruppFinansdepartementetsav
internationa-Statsförvaltningens1993:44Dsbetänkande

lisering.

konsekvensernaäven analysera avdirektivenbör enligtJag
effekter-jämställdhetsperspektiv samtförslag ettmina ur

mottagarländerna.ipå verksamhetenna

uppdragetiAvgränsningar2.2

målen förnågon ochdeliberör intedirektivRegeringens
harbiståndspolitiken. Jagsvenskadeninriktningen av

ieffektiviteten detbedömaattuppdragihafthellerinte
i sig. Enutvecklingssamarbetetinternationellasvenska

med att ut-f.n.1992:06 arbetarkommitté UDsärskild
frågor.i dessaför analysformernaveckla

ochCentral-biståndet tillförvaltningenheller avInte
utredningsärskildingått uppdrag. EnmittiÖsteuropa har

genomförts delvisdetta haruppdragmed1993:79Ds
arbete.mittmedparallellt

utredningar.båda nämndamedkontakterhaft nuharJag
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2.3 Utredningsarbetets bedrivande betänkandetsoch
disposition

avgörandeEn förfaktor min uppläggning arbetet harav
varit tiden, månader.dryga fem kombinationI med uppdra-
gets bredd har detta gjort att stor del mitt arbeteen av

minaoch förslag kan karatäriseras allmän överblicksom en
biståndsförvaltningensav problem och strategi för etten

fortsatt förändringsarbete.

Jag har inriktat mitt påarbete verksamheten inom Utrikes-
departementets avdelning för internationellt utvecklings-
samarbete UDU, de svenska ambassaderna i mottagarlän-
derna förvaltningsmyndigheterdesamt och det bolag som av
regeringen tilldelats operativa uppgifter i interna-det
tionella utvecklingssamarbetet dvs. SIDA, SAREC, BITS,
SWEDECORPoch Swedfund International AB. För dessa organ
använder jag i följandedet den samlande benämningen
biståndsförvaltningen.

benämningenMed vill jag markera att de myndigheter och
övriga tilldelatsorgan roller isom det interna-svenska
tionella utvecklingssamarbetet utgör delar i sammanhål-en
len struktur. Verksamheten vägleds, eller bör i alla fall
vägledas, mål hållasochav gemensamma ettsamman av
gemensamt styrsystem.

Min benämning utesluter inte ävenatt vissa andra myndig-
heter och har vissa näraliggandeorgan uppgifter ocheller
finansieras frånmed medel biståndsramen.den s.k. Närmast
till hands UDU:s perspektiv ligger Sandöur U-centrum och
Nordiska afrikainstitutet.

utgångspunktMed i tidigare utredningar och relativten
begränsad insamling empirisktny material har jag förtav
samtal med ett stort antal nyckelpersoner inom det svenska
u-landsbiståndet. ävenharJag samtalat med ett antal



1994:19SOU16

intressentorganisationer.olikaförföreträdare

betydelsegrundläggandeärfaktorertrefinner att avJag
biståndsförvaltningensövervägandenochför analys om

är:variableroberoendetreframtid. Dessa

i deuttrycktill avkommerBiståndspolitiken densom--
biståndspolitiken samtmålen förbeslutadestatsmakterna

givits.dennaformerdeinriktning ochden

uttryckerförvaltningspolitiken somgenerellaDen --
för stat-denpå allmänna formernadekravstatsmakternas

verksamheter.förvaltningensliga

tillgångviktigärbiståndsförvaltning ensomDagens --
förvaltning.uppbyggandetvid en nyav

dispositionenförutgör grundenutgångspunktertreDessa
den3-5.kapitlen Iempiriska delarbetänkandets merav

minajagutvecklar7ochkapitel 6delenanalyserande
huvudfrågor; regeringenstvå omi uppdragetsöverväganden

internationellai detmedverkansvenskastyrning denav
biståndsförvaltningensrespektiveutvecklingssamarbetet

kapi-förslagminamedavslutasBetänkandetorganisation.
frågortvåpå samtdessainriktadeärfrämstvilka8,tel

bör be-förändringsarbetetpå fortsattadethurmin syn
drivas.

iakttagelserAllmänna2.4

organisationsstrukturnuvarandeBiståndsförvaltningens
förår Till grundsedan.omkring femtonförformades

organi-olikaflertaltillämpning ettligger avstrukturen
olikainomBåde deochmellanprinciper.sationsgrundande

såväl vilarindelningarorganisatoriska somfinnsorganen
påsektoriell grund, somfunktionell ochpå geografisk,

ärDetfinansieringsformer.ocharbets-olikaverkamhetens
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uppenbart att den nuvarande organisationsstrukturen så-
väl försvårar möjligheterna till koncentration och omprio-
ritering gällervad innehållverksamhetens att densom
leder till onödiga samordningsproblem och oklarheter i
relationerna mellan berörda organ.

råderDet för utanförstående betraktareen tydligtett
spänningsförhållande mellan UDU främstoch Förhål-SIDA.
landet gränsar till ömsesidigtett misstroende och har
uppenbarligen lång historia.en Jag tolkar spänningarna

dels ettsom föruttryck skilda synsätt i bistånds-vissa
frågor,politiska dels ett uttryck för avsaknaden klaraav

förhållandetroller i mellan departement och myndighet.
Det tar sig bl.a.senare uttryck i, förett dagens stats-
förvaltning långtgående,ovanligt påkrav myndigheten att
dess beslut skall underställas regeringen de s.k.
15-miljonersbesluten.

De anställda biståndsförvaltningeninom präglas framför
allt ett stortav och betydandeengagemang insikter i
u-ländernas förhållanden och problem. En relativt snabb
personalomsättning inom förvaltningen förenas med högen
grad kontinuitet.av Detta kan två oförenligasynas vara
iakttagelser, vilka påbygger biståndsförvaltningenatt
består hården kärnaav med mjuktett skal. fjärdedelEn

SIDA:s anställdaav har t.ex. varit anställda vid myndig-
heten i år.än 20 hänsynMedmer till övergångar mellan

biståndsorganolika har sannoliktm.m. mellan %25 och
biståndsförvaltningens%35 av nuvarande anställda arbetat

i årän 20 inom förvaltningen.mer Samtidigt är rörlighe-
ten förstor betydande delen särskiltden,av yngre, per-

vilkensonal rekryterats år.under senare

Biståndsförvaltningen har organisation somen tydligast
kommer till uttryck i SIDA påbygger specialisering.som
Förvaltningens personalpolitik befrämjar samtidigt i
första hand generalistkunnandet. påKraven den enskilde
handläggarens förmåga att hantera ärsystemet särskilt
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internaomfattandeär denuttryckannatEttframträdande.
SIDA.respektiveinom UDfrämstpersonalrörligheten

ikunnatjag seiakttagelse,allmän somavslutandeEn
inomgenerelltgällersannoliktverksamhet sommenSIDA:s

görainteattviktigtärär detattbistândsförvaltningen,
ärenden, om-överarbetningi avbl.a.sigyttrarDetfel.

material,tidigareanvändaför attiställetskrivningar
framförväljsansvarsfördelningförstandardmodellenatt

attochförutsättningarsärskildainsatsensenskildaden
hög gradigörs avställningstaganden enförvaltningens

onödigtförvaltningengör dettaSammantagetkonsensus.
närförädlingsvärdedesssamtidigt somresurskrävande,

ökarintesystemetinomförflyttasärendeochett samma
mariginellt.änmer
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BISTÅNDSPOLITIKEN3

Biståndspolitiken årenhar under genomgåttde senaste ett
flertal avgörande förändringar. På flera sätt är detta ett

föruttryck Någramognadsprocess. lärdomardeen av som nu
nämnsofta är att utvecklingssamarbetet i sig själv inte

lösakan u-ländernas grundläggande problem och att de
biståndsinsatsernasvenska ärendast form stöd ien av en

lång utvecklingskedja.

följdSom mångadessa ochen lärdomarandraav har nya
frågor påkommit biståndspolitiskadenupp dagordningen.

frågornatraditionellaDe kännetecknarvadom ettsom
framgångsrikt bistånd har ersatts grundläggandeav mer
utvecklingspolitiska frågor, t.ex. kopplingen mellansom

fungerande marknadsekonomien och ett demokratiskt sam-
hällsskick med förrespekt grundläggande mänskliga fria

rättigheteroch miljöhänsynenssamt ökade betydelse, med
fastställandet hushållning medav naturresurser och

miljön mål biståndspolitiken.föromsorg om ettsom

Samtidigt har det stora flertalet u-länder fortsatt att
brottas sinamed gamla problem. Dessa har dessutom i
många förvärratsfall ävenoch problem har tillkommit.nya

alltEn snabbare miljöförstöring, fortsatt snabb be-en
folkningsökning, fallande internationella påpriser u-län-
dernas viktigaste exportvaror och störreallten vanmakt
inför AIDS-epidemins utbredning är välalla kända exempel.

Många positiva erfarenheter också.finns Ett omfattande
pågårarbete med byggaatt grundläggande institu-upp nya

tioner i ett demokratiskt och marknadsekonomiskt samhälles
tjänst. fysiska infrastrukturenDe har byggts ut. Allra
viktigast för enskilda människornade har utvecklingen
kanske varit inom de sociala sektorerna, vilket indikato-

läskunnighet ochrer medellivslängdsom visar.
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ärbarndombiståndspolitikensiförförhållande tillI
problemende storau-länderna desamma,fattigastededock

tillkommitharproblemutsträckning,kvarstår nyai stor
levnadsvillko-grundläggandedeförbättringarvissa avoch

åstadkommits.harren

framväxten nyabiståndets inriktning, avgällerNär det
är mittförhållandet mottagarnatill m.m.biståndsformer,
senastedenundermycketväldigthänthardetintryck att

tyd-genomgått antalettBiståndet harårsperioden.15-20
entusiastiskår. Endessaunderparadigmskiftenliga

realism.kritiskmedersatts merutvecklingsoptimism har en

uppmärk-förstärktellergivitsaspekter nydeBland som
år är,utvecklings-bistånds-kedjan under senareisamhet

några, bl.a.:nämnaför att nu

biståndet insatsermedbreddadedetFramväxten av- viss ut-iochbiståndssektorernatraditionellautanför de
mottagarländer.tidigareutanför kretsenäven avsträckning

framhållandeuttryckt avi ordhuvudsakligenännuEtt- DsBeslututredningarna Bramedpå effektivitet,kraven
samarbets-ochStyrnings-nämndatidigareden1990:63 och
för.häruttryck1993:1biståndet SOU somiformer

-administrativaochbiståndspolitiskaåterkommandeDe- utvecklingssamarbetet,koncentrationpå ökad avkraven
påpå mottagarländer sominriktningensåväl vad avser

länderna, harenskildai deinsatserochsektorerantalet
sprid-diversifiering ochytterligarebeslutmötts omav

ning.

stödu-länderna gesattnödvändigheterna avochBehoven- marknadsekonomin.utvecklaansträngningar attsinai



SOU 1994:19 21

långsiktigaDet utvecklingssamarbetet inriktas allt- mer
stödjamot att utvecklingen u-ländernasav egna resurser

institutioner.och

Antalet Sverige utsända och finansieradeav experter-
minskar. Insatserna inriktas istället allt mot attmer
stödja u-ländernas kapacitet, t.ex. förvalt-egen genom
ningsbistând.

långsiktigaDe effekterna i u-länderna interna-det- av
tionella utvecklingssamarbetet uppmärksammas allt Ettmer.

föruttryck detta är tillkallandet kommitté för ut-av en
värdering och analys bistândsområ-effektiviteten inomav
det dir. 1992:59 och det till kommittén knutna sekreta-
riatet för analys utvecklingssamarbete SAUav inled-som

årde sitt arbete under 1993.

Min ovanståendeslutsats genomgångav och ärresonemang
biståndspolitikensatt inriktning och struktur föränd-har

irats flera viktiga hänseenden, biståndetsmedan förvalt-
ningsstruktur i huvudsak förblivit oförändrad. Till detta

ävenskall läggas att svensk statsförvaltning och rege-
ringens roll i övrigt påförändratshar avgörandeflera

särskiltpunkter, tioårsperioden.under den senaste
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FÖRVALTNINGSPOLITIKEN4

utgångspunktDen näst biståndspolitiken,eftersom enligt
min mening, bör störstha betydelse för övervägandena om
biståndsförvaltningens framtida uppgifter och organisation
är påstatsmakternas krav den offentliga sektorns allmänna
roll och utveckling. gällerDet enligt min mening alldeles
särskilt vad brukar benämnas förvaltningspolitik.som Av
betydelse för mina överväganden i detta ärsammanhang där-
för:

påDe krav ställs dennya offentligasom verksamheten i-
samhällsekonomisktett allmänpolitisktoch sammanhang.

påsynsättNya förvaltningenhur sådan bör fungera,- som
dvs. hur dess struktur och styrning såkan utvecklas att
de offentliga verksamheterna kan bedrivas effektivare.

påSynen förändringarhur skall genomföras fåför- att
avsedd verkan.

påDagens den offentligasyn verksamheten präglas själv-
fallet landets ekonomiska situation.av betydelseAv i
detta ärsammanhang att statsmakterna följd häravsom en
tvingas omprövaatt olika åtaganden,offentliga främst som
dessa kommer till iuttryck transfereringssystemen, och

sökaatt renodla statens uppgifter.

Av stor betydelse för den samhällsekonomiska utvecklingen
är arbetet med främjaatt konkurrensen ökaoch valfriheten
inom olika sektorer. Konkurrens förs därför in effek-som
tivitetshöjande instrument i ocksåverksamheter fort-som
sättningsvis skall bedrivas i offentlig regi. Marknadslik-

förutsättningarnande skapas att kund-leveran-genom nya
törsförhållanden införs. innebärDet att rad monopolen
luckras och genomförandetatt statligaupp uppgifterav
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iFörändringarentrepenörer.tillöverförssällaninte
kravställerkonkurrens nyaupphandling ochregelverk om

betydande bespa-framför alltöppnarpå myndigheterna, men
ringsmöjligheter.

utföraren kandär envaraBeställar-utförarrelationer,
iintakti snabbförsinstitution,privatelleroffentlig

demellanGränssnittet upp-verksamheterna.offentligade
respektive ut-hosbeställarenhosliggaskallgifter som

iär juDetstrategiskt.sådant systemblir i ettföraren,
för-ochintroducerasskallkonkurrensenutförarledet som

kon-mellanellerbeställarfunktioninomintestärkas en-
direkt be-observation har enbeställare. Dennakurrerande

biståndsförvaltningenhurövervägandenminaför omtydelse
förutsättning-biståndsformernasolikaorganiseras.bör De

vilketavseendenviktigaåt i fleradocksigskiljerar
beställar-leverantörför-på olika former avställer krav

hâllanden.

funktionerlämnat an-somåren statenharsenastedeUnder
mån verksam-denImarknaden.skötas fullt ut avkunnases

organisationericke-offentligamedkonkurrerarhet som
bör dennaledning,statensunderfinnas kvarskallalls

Såbolagsform.tillöverföraspolitikregeringensenligt
ti-harfallandrautsträckning. Iockså i storsketthar

avveck-myndighetsfunktionermarknadsfinansieradedigare
ibedrivasskall myn-uppgifterkvarvarandeStatenslats.

dighetsform.

funktio-offentligapåverkas detaktsnabbare nualltI en
delarvissaberör iinternationaliseringen. Detavnerna
för denbetydelsedirektävenharförvaltningensjälva men

inriktning.ochomfattningverksamhetensstatliga

tillåtainteekonomi kanavregleradöppen ochliten,En
effektivverksamhet. Enoffentligineffektivhasig att en

attsträvandenaifaktorvitalärverksamhetoffentlig en
Gränsernakonkurrenskraftigt.internationelltgöra landet
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mellan traditionella politikområden löses när denupp
offentliga verksamheten ställs in i internatio-ett nytt
nellt Säkerhetspolitik,sammanhang. flyktingpolitik och
internationellt utvecklingssamarbete t.ex. allt oftareses

integrerade fårdelar.som Detta konsekvenser för hur
verksamheterna skall styras organiseras.och

En allt snabbare framväxt övernationella regelverkav och
internationellt konvergerande frågorsynsätt i ekono-om
misk politik, förvaltningspolitik och sektorpolitik mins-
kar successivt det faktiska nationella handlingsutrymmet i
fråga den offentliga verksamhetens inriktning.om Detta
förhållande gäller i utsträckningstor iredan inomdag
det internationella utvecklingssamarbetet.

internationellEn arbetsfördelning växer fram. Nationella
offentliga förvaltningar samverkar i konstellationer.nya

såEller konkurrerar de med varandra arbetsuppgifterom
områdeninom där det nationella ansvaret har ersatts med

övernationella godkännanderegelverk läkemedel ochav
tvåärpatent bådaexempel. Vi kan utvecklingsdragense

inom olika myndighetsområden.svenska biståndetInom är
fråga pådenna tvåaktuell sätt. innebärDels ett EGEU-

medlemskap att delar utvecklingssamarbetet påutförsav en
europeisk basis, ökardelsgemensam behoven samordningav

biståndsorganenmellan olikade i ett och mottagar-samma
Bådaland. dessa faktorer innebär påkrav den svenskanya

biståndsförvaltningen.

Andra allmänna utvecklingsdrag i reformeringen denav
offentliga verksamheten är förenkling nationella regel-av

förskjutningarsystem och i de nationella prioriteringar-
De torde dock hana. endast mariginell frå-betydelse för

biståndsförvaltningenhurgan börom utformas. jagSom
återkommer biståndettill ärsenare i dag, relativtav

isett, mycket liten utsträckning styrt generellaav reg-
ler. Vidare ligger enprocentmålet i princip fast som
politisk prioritering.
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förvaltnings-denär i dagresultatstyrningInförandet av
djupgåendeställer mestsannoliktreformpolitiska som

attkommerdepartement. Dennapå ochmyndigheterkrav
få avseddfullför atttålmodigt arbeteårkräva flera av

effekt.

senastei derapporteringsammanfattanderegeringensAv
framgår attkompletteringspropositionerårens ochbudget-
förbättras.successivtresultatinformationmyndigheternas

på föl-regeringenutvecklingsnivå sammanfattas avDagens
sätt:jande

iochprestationermätakanmyndigheternaHuvuddelen av- resultatinformation.kostnadsrelateradredovisafallflera
tidenöverjämförelserutsträckningi stordocksaknasDet

effekterinsatsernasStudierkvalitetsmätningar. avoch
redovisningarmyndigheternasinästan heltdessutomsaknas

redovisatmellansällanförekommerKopplingarresultat.av
bud-kommandeförlägger framförslagdeoch manresultat

myndigheter-attoförändrat storadärförgetår. ärKraven
redovisningenvadfrämstresultatrapportering, avsernas

måste fördjupas.Resultatanalysenutvecklas.effekter,av

för-verksamhetenoffentligai deneffektivitetökadEn-
ochför riksdagensformernautvecklingutsätter aven

Genomoffentliga sektorn.denstyrningregeringens av
lyftasresultatenutvärdering kanochuppföljningbättre

förutsättning-godaskapasDärigenomgranskning.tillfram
verksam-effektiviseramed attarbetetidynamikför enar

heten.

finan-Resultatstyrningen denreformerförutsätter av- ekonomiadministrativa kompe-denoch attstyrningensiella
pågår iutvecklingsarbeteomfattandehöjs. Etttensen

delar.dessa

förvalt-statligaigenomförs denförändringarOmfattande
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ningsstrukturen. Kraftiga volymmässiga minskningar har
mångaskett vid myndigheter. Vissa myndigheter har avveck-

lats helt. ombildning och sammanslagning myndigheter ärav
ett inslagannat i förändringsarbetet. Strukturförändring-

utgångspunkttar ofta sinarna i omvärldsförändringar och
behoven ökaatt effektiviteten.av Genomförandet ställer

påkrav organisationskunnande.

Förändringen den statliga personalpolitikenav har enligt
regeringen intagit central plats i det förvaltningspo-en
litiska reformarbetet. Grunddragen i den personalpoli-nya
tiken har ökadvarit flexibilitet påoch variation myndig-
hetsnivå. Genom omfattande delegeringen och avreglering
har myndigheterna givits avsevärt ökade möjligheter att
själva utforma sin arbetsgivarpolitik, inklusive princi-

för lönesättning.perna Myndigheterna bestämmer numer
själva sin arbetsorganisation, vilken kompetens skallman

för påha bästaatt sätt lösa sina uppgifter allt givet--
vis inom givna ekonomiska ramar.

Parallellt årensmed de senaste stora omvandling stats-av
förvaltningen har det skett utveckling påen hurav synen
myndigheternas inre förändringsarbete bäst skall bedrivas.

finnsDet överväldigandeett stöd förnu uppfattningen att
äkta effektivisering bäst uppnås de anställda självaom
aktivt och brett i förändringsarbetet.engageras Lika
angeläget är kravet att statsmakterna myndigheternager
tydliga och hyggligt varaktiga förutsättningar i- vad-

uppdragets inriktning,avser relationer till andra organ
långsiktigoch resurstilldelning. Gamla tiders expertstyr-

da organisationslösningar installeras i myndighetensom
har visat sig långsiktigabegränsadege effektivitetsför-
delar.
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BISTÅNDSFÖRVALTNINGEN5

5.1 allmän karaktäristikEn

biståndspolitikens tvåDen svenska årtiondenförsta fram
årtill omkring 1980 kännetecknades främst den volym-av

mässiga enprocentmå1etexpansionen uppnåddes vid mitten
1970-talet. såvälStora delar förav ansvaret ledningav

administration biståndetdet statliga årsom knötsav 1965
till förvaltningsmyndighet,stark centralen ny Styrelsen
för internationell utveckling SIDA.

vid början 1970-talet infördes landprogrammeringenav som
styrinstrument i bilateraladet utvecklingssamarbetet. Vid

tid samlades även regeringskanslietssamma för deansvar
biståndspolitiska frågorna hos Utrikesdepartementets
avdelning för internationellt utvecklingssamarbete UDU.

Under 1970-talets andra del skedde kraftig expansionen av
såväl antalet dimensioneringen myndigheternasom medav
uppgifter biståndspolitiskainom området.det

hållpunkternaBland i detta förtjänasskeende särskilt
följande Biståndskontornämnas.att byggdes i de vik-upp
tigare mottagarländerna intergreradesoch successivt i

BiståndsutbildningsnämndenSIDA:s organisation. BUN:
sedermera förStyrelsen u-landsutbildning i Sandö som

årinrättatshade åröverfördes1971, till1975 UD:s
ansvarsområde. Importkontoret för u-landsprodukter IMPOD

årbildades 1975. förStyrelsen u-landsforskning SAREC
inledde sin verksamhet i årform beredning 1975 ochav en
blev självständig årmyndigheten 1979. förFonden indu-
striellt samarbete u-ländermed SWEDFUND årbildades
1978. Utbildningsberedningen årpermanentades 1979 under

Beredningen förnamnet internationellt tekniskt samarbete
BITS.
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tvåårtiondena framtvå förstadeunderladeRegeringen
betydelsepraktiskochprincipiellstorpropositioner av

och1962:100biståndspolitik prop. prop.för svensk
ävenregeringen fram propo-År enlade1979197778:l35.

riktlin-tillförslag197879:ll3 bl.a.prop. omsition
organisation.biståndetsförjer

i alltväglederpropositioner1970-talensoch1960-
liksombiståndspolitik,svenskaäven dagensväsentligt

för-ochövervägandenRegeringensdenna.förvaltningen av
närmastei detdesssedanbiståndspolitiken harslag om

budgetpropositionerna.årligai deredovisatsuteslutande
innehåll ettsåväl smalare somettkännetecknas avDessa

särskildatidigaredeäntidsperspektiv de somkortare
inte attdockutesluterinnehåller. Dettapropositionerna

även iförs framförslagviktigaså principielltofta nog
budgetpropositionerna.

statsbudgetunder-ökandesnabbtettLågkonjunkturen och
år till attbidrogförsta1980-taletsunderskott

främst bud-Olika,stagnerade.tillfälligtbiståndsvolymen
tillväxt ochbegränsaför attåtgärder vidtogsgetmässiga,

uppmärksamhetÖkadförvaltningen.statligai denvolym
offentligai denåt effektivitetenägnasävenbörjade

sigbiståndsområdet dettatogInomverksamheter.sektorns
utvär-förbättradavseendeinsatserolikaiuttryckbl.a.

analys.dering och

biståndspoli-förkännetecknades1980-taletÅterstoden av
slutetMotupprätthållande volymen.avettdeltikens av

tillanslagenökning ochvissårtiondet sker t.o.m. enav
andelmätt avutvecklingssamarbete sominternationellt

förstaöverskrider förutgiftertotalastatsbudgetens
199091.budgetåren och198990gången O3 5

1980-vid mittenbörjade avformerUtvecklingssamarbetets
komDiversifieringendiversifieras.alltatttalet mer
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till tydligtett uttryck det s.k. bredaregenom samarbe-
sådanttet. Begreppet introducerades årsom för1977 att

beteckna kunskapsöverföringsoch utbildningsinsatser utan-
för programlandskretsen insatseroch i samband med avveck-
lingen det landprogrammerade biståndetav till vissa län-
der Cuba och Tunisien. Ett förmånliganytt system med
u-landskrediter började årinföras 1982. förAnsvaret
handläggningen krediterna liksom förav huvuddelen av
insatserna inom det bredare påsamarbetet lades BITS.

Ytterligare föruttryck det svenska utvecklingssamarbetets
breddning är stöden till u-ländernas näringslivsutveckling
och de enskilda organisationernas biståndsverksamhet. Båda
dessa stödformer ökathar sina biståndsanslagenandelar av
under 1980- och 1990-talen.

frånUnder tiden mitten 1980-talet framhöllav regeringen
behoven ökad koncentrationav och samordning med andra
biståndsgivare. Ett relativt omfattande analysarbete
avseende roll- och ansvarsfördelningen biståndetsmellan
givare och mottagare genomfördes. påNya aspekter
u-ländernas utveckling vinner successivt terräng. Miljö,
hushållning med naturresurser, demokrati mänskligaoch
rättigheter är de kanske främsta på frågorexemplen och
problem givits ökad biståndspolitisksom frånen betydelse
mitten 1980-talet.av

Biståndet, lika väl andra samhällssektorer,som har under
årende senaste kännetecknats lågkonjunkturenav och de

hårt ansträngda statsfinanserna. påKraven omprövning och
avveckling åtagandenoffentligaav skärpts.har För
biståndets del kom detta b1.a. till uttryck i minskningen

de statliga anslagenav med 1,5 miljarder frånkronor och
budgetåretmed 199394 .
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biståndsförvaltningsutredningarTidigare5.2

denutredningarnainitierade omregeringentidigareDe av
många,förallt menär intebiståndsförvaltningenstatliga

år.på omkring femintervallåterkommit medharde

svenskpräglatnågon harän annanutredning merDen som
ärorganisationbiståndsförvaltningensbiståndspolitik och

Biståndspoli-år avslutade1978ochår tillsatta1972den
avslutandesittisägerBPU. Dennautredningentiska

organisation:Biståndets741978:61,SOUbetänkande s.

samordningsproblemenattviktenvill betonaVi av på utvecklingssamar-inriktningmedmellan organen omfat-alltDetuppmärksammas. meraständigtbete lettutvecklingsländerna harmedsamarbetettande inrättasbörNyaskapats. organtill att organnya måni dendärför, ochskäl talarstarkaendast om avgränsadeklartfunktionerså bör varaderassker kanUppsplittringexisterande organs.redantill samordningsproblemochkompetenstvistertillleda relationernaikomplikationerochmellan organen mångfaldfinnakan organensu-länderna,till som
förvirrande.

Biståndsor-kändkommitté merfrån somdenbetänkandetI
frågorbehandladesenastBIOganisationsutredningen, som

närmastföljande,finnsbiståndsförvaltningenom
199:1990:17,SOUuttalande s.under-statement-liknande,

kaningentingärorganisation somBiståndets
Biståndet bör annangång somför alla.utredas en närbedömas detochöverständigtverksamhet ses såväländamålsenlighet iocheffektivitetgäller organi-börDärförorganisation.genomförande som behand-ochavdramatiserasförändringarsatoriska årliga genomlys-till denanslutningilöpandelas anslags-medverksamheten processensomningen av organisationBiståndetsinnebär.framställning ... för-tillgradvis kunna anpassaslöpande ochbör

förutsättningar.ändrade
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påBIO:s primärtuppdrag inriktat organisation ochvar
uppgiftsfördelning i utvecklingssamarbetet med andra
länder än de s.k. programländerna. behandladeMan och
lämnade även förslag påförett insatsernyttom organ
näringslivsområdet det i utgörsdag SWEDECORPochsom av
Swedfund International AB och behovet förbättradav en

biståndet.utvärdering av

förhållandeiDen föregåendetill närmastBIO utredningen
också Biståndsorganisationsutredningenden kallade sig

sitthade fokus riktat mot SIDA:s verksamhet och organisa-
tion.

frånärDet denna utredning den tydliga geografiska indel-
ningen SIDA:s organisation kommer. utredningenav I analy-

förhållandetäven mellan regeringen UDUseras och SIDA.
Följande citat Ds UD 1984:1, 25, fortfarande hars. som
hög aktualitet, belyser utredningens inställning i denna
fråga:

Förhållandet såledesmellan SIDA äroch UD inte
alltid problemfritt. tvåkanMan tala besluts-om
kulturer odlar sina föreställningarsom egna omhur det organiserade systemet fungerar eller borde
fungera. tätTrots kontakt finns viss osäkerheten

till påoch hålloch med okunnighet ömse huromdet praktiska arbetet egentligen fungerar.

Utredningen i sitt betänkandetar även i mittett tycke fler-upp
frågor,tal andra intressanta följande:bl.a.

ofrånkomligtärDet dualismen inomatt den svens-statsförvaltningenka förorsakakan samordnings-
såproblem inom områdekänsligt bistånds-ett sompolitiken. ocksåförefallerDet dessa prob-som om

ibland någotlem förstoraskan den oklarhetgenom
skapas lekmannastyrelsernas ställning.som genom

s. 40
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allaregeringenföregående harpåpekats i detSom bistånds-behov styravidmöjligheter attformella mening,utredningensEnligtmyndigheterna. ... regeringenfördel genomdet omskulle envara anvisningar,klarareSIDAsärskilda beslut gav frågor. skulleEet sam-kontroversiellaisärskilt
större klarhet omskapatill attbidratidigt myndig-ochdepartementmellanarbetsfördelningen

41S.het.

ochledningenunderstryka attvillUtredningen
kontinuitetbiståndet kräver stcrsamordningen av medsysslartjänstemändehos sonerfarenhetoch

på underfrågor Den senareUD.biståndspolitiska
integrationengenomförda avsjuttiotaletdelen av persoralorganisationövrigamed UD:su-avdelningen omsätt-ökadmedförtpersonalplanering har eroch är obe-Dettaavdelningen.tjänstemän inomning av biståndsorganisa-settnackdel,stridligen uren handläg-angeläget attärsynvinkel. Dettionens sinainomsigfördjupamöjlighet attgesgare längrekvarstannaatt enuppgifter ochrespektive börfördjupniigsstudierochVidareutbildningtid.

43-44s.stimuleras.

1993:1SOUbetänkandetsenasteÄven sammanhangetidet
biståndet s.k.ideni eng-samarbetsformerochStyrnings-

Engblom be-Göranutredarenefterutredningen,blomska
utifrån sitt upp-aspekterorganisatoriskavissahandlade

styrningregeringensför avformernautvecklaattdrag
regeringsamtregeringförhållandet riksdagbiståndet --

sigtilldrogorganisationsfråga sommyndigheter. Den
dennaanledningmed avinom ochuppmärksamhetstörst

och SIDA:sambassade:integrationengälldeutredning av
mottagarländerna.biståndskontor i

biståndspolitikenliksomutredningarnämndaSamtliga nuav
istruktur byggerbiståndsadministrationensochi stort

utredningensbiståndspolitiskapåväsentligt denallt
medpropositionregeringensoch1977:13SOUförslag

197778:l35.dettaanledning av

biståndetsår förefallerpå 10-15perspektivi ettSett
oförändrad.setti stortstrukturadministrativa
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Ingen nämndade utredningarna någonhar gjortav analys av
biståndsadministrationen aspekterna hur skulle viur ha
byggt vi hade byggt inytt dag ellerom motsvarar de
resultat denna organisation presterar det vi med densom
gjorda resursinsatsen hade förväntat oss

5.3 Beskrivning biståndsförvaltningdagensav

utgångspunkt frånMed avgränsningarde jagm.m. som pre-
isenterat avsnitt 2.3 skall jag i detta avsnitt göra en

kort beskrivning biståndsförvaltningensav struktur och
huvudsakliga uppgifter.

5.3.1 Sammanfattning

Biståndsförvaltningen består organisatoriskt Utrikes-av
departementets avdelning för internationellt utvecklings-
samarbete UDU, fyra hemmamyndigheter BITS, SIDA,
SWEDECORPoch SAREC, aktiebolagett Swedfund Internatio-

ABnal och ett 30-tal utlandsmyndigheter.

Biståndsförvaltningens förvaltningskostnadersammanlagda
beräknas innevarande budgetår uppgå till drygt miljo-530

kronor. Dettaner motsvarar %4,1 det sammanlagdaav
belopp påanvisats biståndsändamålsom statsbudgeten för
budgetåret 199394. Antalet anställda tjänstemän exkl.
lokalanställda vid utlandsmyndigheter biståndskontoroch
uppgår f.n. till drygt 800 personer.

Fördelningen beräknade kostnader tjänstemänav och kan
även påuttryckas följande sätt:
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AntalKostnad,
tjänstemänmkr

70nivå 40 ca.UDUPolitisk
534Myndighetsnivå 270

200ca.220Utomlands
800ca.530Summa

nivånpolitiska5.3.2 Den

givitRF,Regeringsformenfrämsthar, genomRiksdagen
statenledningenför avgenerellt ansvarettregeringen

ifrågaRegeringen har omförvaltningen.statligaoch den
styrandeutvecklingssamarbetet sammainternationelladet

statligaområden denandrainom avrollledandeoch som
Företc..rättsväsendevägar,försvar,förvaltningen

ut-iregeringen storanvänderbeslutsinagenomförande av
beredningFör avmyndigheterna.statligasträckning de

regerings-kansliettregeringendisponerarärendensina
departement.iindelatärvilketkansliet,

statsråd särskiltmed an-ettf.n.finnsregeringenInom
utvecklingssamar-internationelltfrågor rörandeförsvar

tillikaStatsrådet lederrättigheter.mänskligaochbete
föravdelningenUtrikesdepartementet,inomavdelningen
kalladtaldagligtiutvecklingssamarbeteinternationellt

närmastbiträdsStatsrådet avU-avdelningen.ellerUDU
och ettstatssekreteraren,chefstjänsteman,U-avdelningens

sakkunniga.politisktantal

ledningunder avoch enenheter,i varindelad treärUDU
avdel-inomfinnsdepartementsråd. Totalthuvudmanen

Förvaltningskostnadentjänstemän.70-talettf.n.ningen
miljoneruppgå 40,5budgetår tillinnevarandeberäknas

UD:sandelberäknadeingår avavdelningensvarikronor,
lokaler.exkl.administrationskostnadersamlade
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Myndighetsnivân5.3.3

Regeringen har bestämt myndigheternas uppgifter och befo-
årligengenheter tilldelatsamt myndigheterna förresurser

deras frågorverksamhet. För handläggning inter-detav om
nationella utvecklingssamarbetet finns f.n. fyra myndighe-
ter och aktiebolag.ett Dessa uppgifter,organs resurser,
personal etc. redovisas i följande.det

BITS

Beredningen för internationellt tekniskt-ekonomiskt samar-
bete BITS förordningenhar enligt 1992:269 inst-med
ruktion för myndigheten till uppgift främjaatt ekonomisk
och social utveckling i enskilda u-länder liksom i

Östeuropa.Central- och BITS skall samtidigt bidra till
utvidgaatt stärkaoch Sveriges förbindelser med samar-

betsländerna insatser i samarbete med insti-genom svenska
tutioner företag.och

särskiltBITS skall besluta insatser inom förom ramen
tekniskt samarbete vissamed u-länder, besluta insatserom

Östeuropai Central- och samt besluta krediter tillom
vissa u-länder enligt förordningen 1984:1132 krediterom
för vissa utvecklingsändamål u-krediter.

För sin årverksamhet innevarandeunder disponerar BITS
miljoner304,5 kronor för tekniskt samarbete, miljoner400

kronor för u-krediter och miljoner200 kronor för samarbe-
Östeuropa.te med Central- och För förvaltningsin dispo-

miljonerBITS 20,6 kronornerar avseende samarbete med
u-länder. miljoner2,3 kronor förmedlen Central- ochav
Östeuropasamarbetet får användas förvaltning.BITS

tjänstemänAntalet vid myndigheten uppgick i november 1993
till på35 fördelade följandepersoner, personalkategorier:
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AndelAndel VaravAntalPersonal kvinnorkategori personer
%383%238Chefer %326%5419Handläggare %100% 8238Assistenter
%4917%10035Summa

handläggareochcheferblandåldersfördelningenKöns- och
följande:är

AndelAntal avAntalÅlder
samtligamänkvinnor

%ll329 -- %52863930 - %33634940 - %4150 --
%100189Summa

utbildning,akademiskhandläggare harochcheferBITS
bud-Underutbildning.akademiskhögrenågra dessutomhar

femmedanelvanyrekryterades personergetåret l99293
vid BITS.anställningarsinaslutade

SIDA

är denSIDAutvecklinginternationellförStyrelsen
biståndsmyndigheterna.fyradestörstadenäldsta och av

senaständrad1988:53lförordningenenligtärSIDA
direktaför detmyndighetinstruktion1992:270 med en

utvecklings-medbedriverSverigeutvecklingssamarbete som
föreskriversärskiltregeringenomfattningländer. denI

påsamarbeterörärendendessutom somhandlägger SIDA
organisationer.mellanstatligautvecklingsområdet med



SOU 1994:19 39

Inom finnsSIDA avdelningar. Fyra dessa, i vilkasex av
biståndskontorenäven ingår, har för verksamhetenansvar

inom olika regioner. avdelningEn för olika sek-ansvarar
torer. sjätte ärDen administrativ Bistånds-avdelning.en
kontor i mottagarländerna inrättas efter beslut av
regeringen.

För sin verksamhet innevarande budgetårunder disponerar
SIDA sammanlagt sju miljarder kronor.ca. Den absoluta
huvuddelen förmedel bilateraltavser utvecklingssamarbe-
te. SIDA disponerar även miljoner45 kronor för vissa
insatser Östeuropa.i Central- och För förvaltningskostna-
der disponerar SIDA 297,4 miljoner Föregåendekronor. bud-
getår kostnadsfördelningenvar mellan hemmamyndighet och
biståndskontor %63 %.37resp.

Antalet anställda vid SIDA uppgick i oktober 1993 till
drygt framgår500 nedanståendeSompersoner. tabellav
innebär detta minskning med %10en sedan decemberca.
1991. I denna tabell, liksom i följandede redovisningar-

ingår ej dena, sammanlagt 250 kontraktsan-ca. personer,
ställda och lokalanställda biståndskontor,vid ocksåsom
har anställningsförhållandeett med SIDA.

Placering December December Oktober
1991 1992 1993

Sverige 438 430 399
Biståndskontor 37 84 78

Arvodesanställda
biståndskontorvid 38 36 29

Summa 563 550 506
Tjänstlediga 101 112 89

TOTALT 664 662 595
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påkravdeanställda speglarantaletUtvecklingen av
år. harDessaunderhaft senarebesparingar SIDAsom

några uppsägningar.genomföras utanhittills kunnat

ipersonalkategorierpå olikafördelninganställdasDe
nedanstående Antalettabell.framgår perso-juni 1993 av

föregåendenärmastnågot än ihögre dentabellenär iner
experter,bilateralabiträdandepå ävenattvilket beror

ingår.föräldraledigalönebidragsanställda och

AndelVaravAndelAntalPersonal
kvinnorkategori personer

%3626%1373çhefer %65% 30387469Ovriga
%61329%100542Summa

påochSverigeividanställda SIDAordinarieSamtliga
tabellföljandeiredovisasbiståndskontoren juni 1993i

ålder.på kön ochfördelade

AndelAntalFödelseår Antal av
samtligamänkvinnor

53231965-72
814291960-64

1116411955-59
1429471950-54
2244741945-49
2563721940-44

926221935-39
617151930-34
1251927-29

214328Totalt
% 10039%61andel
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Av framgårtabellen näraatt hälften 47 % SIDA:sav
anställda är födda under 1940-talet. En intressantannan
uppgift är den starka kvinnorepresentationen 61 %, som

slårdock inte påigenom chefsnivån.

Anställningstiden vid är förSIDA betydande delen av
personalen lång.mycket knapp fjärdedelEn 24 % deav
anställda har anställningstid viden myndigheten över-som
stiger år.tjugo knappEn tredjedel 32 % de anställdaav
har kortare anställningstid år.en än fem

Såväl den externa personalomsättningen den internasom
rörligheten har tydligt minskat årunder vilketsenare
framgår nedanståendeav tabell.

Antal budgetårpersoner perRekrytering till 199091 199192 199293
Till SIDAS

Från:
Externt 84 39 29Biståndskontor 1a 21 25Internt SIDAS 67 29 40
Till biståndskontor

Från:
Externt 16 9 8SIDAS 32 25 24
SUMMA rekrytering 217 123 126därav andel extern %46 %39 %29

avgångarExterna från
SIDAS biståndskontoroch

Till:
Annan arbetsgivare 60 33 33Pension 5 5 20Längre tjänstled. 31 38 35
SUMMA 96 76 88



1994:19SOU42

SWEDECORP

näringslivsbiståndinternationelltförStyrelsen
denbiståndsmyndighetenbildadesenastär denSWEDECORP
dengenomfördesmyndighetenombildning1991. avjuli Enl

tillöverfördespersonalendeldå bl.a. avjuli 1993 enl
förord-enligtharSWEDECORPInternational AB.Swedfund

instruktion1992:892 medsenaständrad199l:840,ningen
utvecklingenimedverkadirektfrämja ochuppgift atttill

Öst-ochCentral-iu-länder samtenskildainäringslivav
riktlinjer.särskildaenligteuropa

International ABSwedfundmedsamverkaniskallSWEDECORP
i mottagar-företagbärkraftigautvecklingentill avbidra
samarbeteifrämstriskkapitalsatsningar,länderna genom

tillbidraävenskallMyndighetennäringsliv.svensktmed
ochinvesteringarförskapasförutsättningaratt gynnsamma

kunskapsöverföringmottagarländerna genomiföretagande
SWEDECORPnäringslivsorganisationer.näringsliv ochtill

förochhandel svaramottagarländernasfrämjavidareskall
avsättningsmöjlig-frågairådgivning omochinformation

marknaden.på svenskadenheter

SWEDECORPår disponerarinnevarandeunderverksamhetenFör
u-länderinäringslivsutvecklingförkronormiljoner135

medsamarbetemotsvarandeförkronormiljoner30och
disponerarförvaltningsinFörÖsteuropa.ochCentral-

medsamarbetetavseendekronormiljoner35,5SWEDECORP
ochCentral-förmedlenkronormiljoner av0,8u-länderna.

förvaltning.swEDECORP:sfår användasösteuropasamarbetet

1993novemberiuppgickSWEDECORPvidanställdaAntalet
personalkategorierpå olikaFördelningentill 46 personer.

nedanstående tabell.framgår av
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Personal Antal Andel Varav Andelkategori kvinnorpersoner

Chefer 5 %ll 2 %40Handläggare 31 %67 17 %55Assistenter 10 %22 8 %80
Summa 46 100 27 59

Köns- åldersfördelningenoch bland SwEDECRP:s chefer och
handläggare är följande:

Ålder Antal Antal Andel avkvinnor män samtliga

29 1 33- -30 39 7 4 Ä31-40-49 8 7 4296
50 3 6 %25-
Summa 9 18 %100

SWEDECORP:s chefer och handläggare har blandad, huvud-en
sakligen samhällsvetenskaplig akademisk Såvälutbildning.
SWEDECORP Swedfund Internationalsom harAB under sin
korta tid haft endast begränsad nyrekrytering personal.av

.Swedfund International AB

Swedfund International ärAB ett staten helägt aktie-av
bolag med uppgift bidraatt till utvecklingen bärkraf-av
tiga företag i mottagarländerna riskkapitalsatsning-genom

främst i samarbetear, med näringsliv.svenskt Swedfund
International inleddeAB sin verksamhet den juli1 1991.
Från den julil disponerar1993 bolaget även viss egen
personal. förMedel verksamheten disponeras regeringenav

utbetalar tilldemsom bolaget i form aktieägartill-av
skott. För innevarande budgetår disponeras miljoner25
kronor för insatser i u-länder och miljoner50 kronor för
insatser Östeuropa.i Central- och
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till 121993i november perso-uppgickanställdaAntalet
framgårpersonalkategorierpå olika avFördelningenner.

tabell.följande

AndelAndel VaravAntalPersonal
kvinnorkategori personer

%50% 1172Chefer %13% 1678Handläggare %100% 2172Assistenter
33410012Summa

ochcheferSwedfundsblandåldersfördelningenKöns- och
är följande:handläggare

AndelAntalAntal avÅlder
samtligamänkvinnor

29 ---- 40313930 - 30214940 - s30350 --
%10082Summa

SAREC

förord-enligtSAREC har,u-landsforskningförStyrelsen
instruktion1993:1260 medsenaständrad1988:532,ningen

kapa-u-ländernasstärkauppgift atttillmyndigheten,för
sådan kanforskningfrämja somforskning och attförcitet

målen för denmedenlighetiutvecklingtillbidra en
biståndspolitiken.svenska

myndigheteninnebär atttill SARECRegeringens-uppdrag
ochsvenskau-ländersåväl enskilda somtillsigvänder

härvidkanSARECforskningsinstitutioner.internationella
inter-omfattardelsroller,dubbla somensägas hasägas
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nationellt utvecklingssamarbete, dels vänder sigen som
till forskarsamhället. denI rollen kan SARECsenare
jämställas forskningsråden.med de svenska

För sin årverksamhet under innevarande disponerar SAREC
miljoner405 kronor. För förvaltningsändamål disponeras

miljoner26,7 kronor. tjänstemänAntalet vid myndigheten
uppgick i november till1993 42 personer.

Personal Antal Andel Varav Andel
kategori kvinnorpersoner

Chefer %8 19 2 %25
Forskningssekreterare 12 %29 4 %33
Adm. handläggare %8 19 8 %100
Assistenter 14 %33 12 %86

Summa 42 100 26 %62

Ålders- könsfördelningenoch bland forskningssekreterare
påoch sektorchefer följandeut sätt.ser

Födelseår Antal Antal Andel avkvinnor män samtliga

1955 59 1 1 %10-1950 54 1 3 %20-1945 49 1 3 %20-1940 44 3 3 30-1935 39 2 %10- -1930 34 2 %10- -
Summa 6 14 %100

SAREC:s åttasektorchefer fem de redovisatsav som ovan
under chefer och forskningssekretarare har samtliga
akademisk utbildning. Av de sammanlagt 17 harpersonerna
tio doktorsexamen.

Under tiden januari 1992 oktober 1993 har tio personer-
nyrekryterats externt. ärDessa SAREC:s högstatre chefer
generaldirektör, programchef administrativoch chef, fem
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två sektorassistenter. Fem per-ochforskningssekreterare
harassistent,ochforskningssekreterare enfyrasoner,

tid.underinternrekryterats samma

Utlandsmyndigheterna5.3.4

på Utri-benämningensamlandeär denUtrikesförvaltningen
utrikesrepresentationen. Den senareochkesdepartementet

vilka kanutlandsmyndigheterolika formerutgörs avav
delegationerlegation,ellerambassadbeskickningarvara

såsom ochEGEUFN,organisationerinternationellavid
karriärkonsulat.OECD och

organisationuppgifter och angesUtrikesrepresentationens
utrikesrep-förinstruktion1992:247 medförordningeni

äruppgifterbeskickningarnasIFUR. Enresentationen av
internationellafölja deinstruktionen attenligt

äruppgiftverksamhetslandet. Enbiståndsfrågorna annani
åtgärder inomvidtabiståndsmyndighetpå begäranatt enav

tillhandahållabehörighetsområde eller attmyndighetens
verksamhet.för dessinformation

svenskabiståndsambassader i dets.k.finns 13dagI
över-tillambassader harprogramländer.biståndets Dessa

finansierasochuppgifterbiståndspolitiskavägande del
Ytterligarebiståndsmedel.% medtill 90huvudsakligen

på olikatvå delegationervaravutlandsmyndigheter19
biståndspoli-inom detuppgifterolikahåll världen hari

% ochmellan 10tilldelvisfinansierasområdet ochtiska
förkostnadensammanlagdabiståndsmedel. Den%60 av

uppskattasutlandsmyndigheterbiståndets för 32dessadel
Detbudgetår miljoner kronor.till 110,6innevarandeför

tjänstemän vid dessa myn-antaletsvårt uppskattaär att
internationellafrågor detmedarbetar omdigheter som

docksigrörÖverslagsmässigt detutvecklingssamarbetet.
tjänstemän.100-talettom



SOU 1994:19 47

6 STYRNING AV SVERIGES MEDVERKAN I DET
INTERNATIONELLA UTVECKLINGSSAMARBETET

6.1 Inledning

Min slutsats

förFormerna regeringens styrning Sveriges medverkan iav
det internationella utvecklingssamarbetet och styrningen

biståndsförvaltningen börav reformeras. detI styr-nya
bör påsystemet tonvikten ligga de resultat verksamhe-som

uppnått.ten förstärktaDet effektivitetskrav resultat-
styrningen är måsteförett uttryck löpandedock relateras

måltill de särskildaoch de förutsättningar gällersom
för utvecklingssamarbetet.

Genom fungerande resultatstyrning möjliggörsen ökaden
tydlighet gällervad berördade roller ochorganens ansvar
i utvecklingssamarbetet. måttbetydandeEtt delegationav

från regeringen till myndigheterna såvälav ansvar är en
förutsättning för möjlighet till följdsom en resultat-av
styrningen.

Mina överväganden

Frågan styrning Sveriges medverkan iom internatio-detav
nella utvecklingssamarbetet är bestårmycket komplex och

delfrågor.ett stort olika Utgångspunktenantalav för min
äranalys självfallet pågrundlagens krav regeringenatt

skall riketstyra och regeringenatt sin politikgenom
uppnåvill vissa resultat.

väljerJag inleda betänkandetsatt frågananalysdel med om
styrning jageftersom dennaatt formerar viktiganser en

förgrund övervägandende frågornabör gälla i hursom om
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kompetensvilkenorganiseras,börbiståndsförvaltningen
dimen-börprinciper denvilkaenligtochbesittabörden

kapitel 7.ijagfrågor behandlarsioneras. Dessa

kända resul-allautformning byggermetodologiskOavsett
mellanrelationenpå idynamiken entatstyrningsmodeller

försök medmål. Tidigaredessochresultatverksamhets
politiskafrån formuleringmålstyrning utgick avrenodlad

förorganisationenexekutivatill denöverlämnadesmål som
uppifrånmålen formuleratsEftersomverksställighet.

förelågintepå förutsättningarsällan somintebyggde de
svårt för dendetattblevResultatet varpraktiken.i

målen.nivån uppfyllaattverkställande

statsförvaltningsvenskimedarbetarf.n.modellerDe man
utgår iställetutvecklingssamarbete,internationelltioch

harfaktisktvadkunskapen somfrån dvs.resultatet, om
vilka yttreanalysmeduppnåtts. tillsammans avenDetta,

förgrundtillliggerpåverkar verksamheten,faktorer som
på sätt skalldettaärmål. attTankenformulering manav

finansieraraktivitetför den mangarantier attskapa
målsättning.ochgrundrealistiskgenomför hareller en

nivå präglar detövergripandepåmål sommycketDe en
u-län-med attföreningiutvecklingssamarbetet,svenska

gör attlångsiktigär mycket process,utvecklingdernas en
framgångsrikEnsteg.i fleramåste byggasstyrningen upp

ocksåärmåluppfyllelse,hög gradmättstyrning, avsom en
olikadeltagandeaktivt avmed ettinteraktiv processen

påbyggerdensärskiltstyrning,aktiv omEnintressenter.
redovisningkontinuerligförutsätteruppnådda resultat,

verksamheten.analysoch av

biståndsförvaltningensfrågorna orga-På sätt omsomsamma
tillmåste nyenanpassasochkompetens resursernisation,

detmellansambandnärafinns det ettstyrningform av
Resultatstyr-innehållet styrformen.ochbiståndspolitska

tillbidranämnt atttidigare harjagärsyfteningens som
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ökad uppnåeffektivitet, målendvsen att för utvecklings-
samarbetet bättreett utnyttjande tillgängligagenom av
resurser .

Effektivitetsfrågorna måste därför betraktas relativt och
relateras till miljöden i vilken insatsen genomförs.
Slutsatsen detta blir inte sällan insatsav att skallen
initieras tillåtaseller fortsätta trots den uppvisaratt

begränsad Åeffektivitet. åren andra sidan bör efteren
år kommande signal insats är påatt ineffektivom tasen
mycket stort allvar.

Sett längreett vidareoch perspektivur kan resultatstyr-
ningen leda till utvecklingssamarbetets innehållatt för-
ändras, biståndsformeratt försvinner och växeratt nya
fram samt att samarbetet påkoncentreras med län-avseende
der, sektorer insatser.och Det totala officiella inter-

biståndetnationella från tillNord Syd motsvarar endast
några få Syd-ländernasprocent samlade Sverigesav BNP.
andel det internationellasamlade biståndet uppgårav
också någradet till fåendast procent. Det svenska
utvecklingssamarbetets möjligheter på påver-att handegen
ka utvecklingen i enskilda mottagarländer är därmed mycket
begränsade. fåbör därförDetta konsekvenser för diversi-
fiering, påkrav innehålleffektivitet, och resursalloke-
ring i det svenska utvecklingssamarbetet. börSammantagna
dessa faktorer underlätta ansträngningarna att koncentrera
de svenska utvecklingsinsatserna.

härRedan framhållavill jag jagatt de nuvarande for-ser
för styrning Sverigesmerna medverkan i det internatio-av

nella utvecklingssamarbetet ineffektiva och i sig onö-som
digt resurskrävande. påJag uppnåddaattanser en ny,
resultat grundad, form bådestyrning kan effekti-av gagna
viteten biståndeti sådant ggg tillleda förenklingarsom

biståndsförvaltningen.och besparingar i
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jag attkapiteli detta avserövervägandenminaGenom
resultat-regeringenspreciseringtillförslag avlämna en

förinomuttrycktill ramenbör kommastyrning densom
bör skeDettautvecklingssamarbetet.bilateralafrämst det

avsevärtlandstrategier och engenommedarbetetgenom
utlandsmyn-ochbiståndsmyndighetertilldelegeringökad

verk-genomförandeutformning avför avdigheter ansvarav
innehåll.samhetens

förvaltningsmyndigheternaregeringen ochRiksdagen,6.2

slutsatsMin

entydigtriksdagenförhållande tilliettharRegeringen
Iverksamheten.statligadenstyrningenför avansvar

regeringenutövarmyndigheternastatligatill derelation
former.informellaochformellaolikaistyrningdenna

särskiltutvecklingssamarbetet,svenskagäller detVad
formregeringenverksamhetsområde, utövar eninom SIDA:s

antalrelativt storti ettuttrycksigstyrning tarsomav
förhållande ärDettainsatser.enskildaregeringsbeslut om

effektivitetbiståndsförvaltningensägnat attvarken gagna
Å andraintentioner.resultatstyrningenslinje medieller

instrument,generellasaknathittillsregeringensidan har
ansvarsförhållan-regelverk angerett somi formt.ex. av

oklarhe-minskatill attbidraskullesystemet,idena som
myndigheterna.berördaförhållandet till deiterna

övervägandenMina

grundformellaStyrningens6.2.1

§6RF kap.lregeringsformenenligtskallRegeringen
statligaDeriksdagen.införansvarigärriket. Denstyra
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förvaltningsmyndigheterna har enligt §RF ll kap. 6 en
motsvarande lydnadsplikt regeringen.mot

Förvaltningsmyndigheternas lydnadsplikt regeringenmot
innehållerregeringen enligt RF ll kap. §7 viktigtett

fårundantag. Regeringen enligt intedenna bestämma hur en
myndighet skall besluta i konkretett fall, ärdetom
fråga ärendeett rörom myndighetsutövningsom mot enskild
eller mot kommun eller rördet tillämpningom lag. Denav
absoluta huvuddelen verksamheten inom detav svenska
internationella utvecklingssamarbetet är den arten attav
den inte omfattas undantaget enligtav §.RF ll kap. 7

Regeringen har riksdagens mandat att utforma de styrmedel
den sig behöva för utföraanser att riksdagens uppdrag.
Eftersom riksdagens uppdrag till regeringen successivt
förändras innebär detta att styrformerna gentemot myndig-
heterna måstefortlöpande till förhållandeden ianpassas
till sakfrågorna mest relevanta formen.

6.2.2 Riksdagens styrning regeringenav

främstaDet uttrycket för riksdagens bistånds-styrning av
politiken är övergripandede fem mål årfastställdessom
1962 och Därnäst1988. kommer riksdagens styrning främst
till uttryck i dess behandling årligaregeringensav
budgetförslag budgetpropositionen. sinaGenom beslut med
anledning förslagen anvisar riksdagenav medel i form av

för biståndsändamålanslag på statsbudgeten.

pågårriksdagenInom f.n. ett utvecklingsarbete gällervad
den statliga budgetprocessen. Arbetet syftar till att
riksdagen ökadi utsträckning bör målsätta för den stat-
liga verksamheten och att granska dess resultat. B1.a.

frågordessa behandlas i Rikdagsutredningens i juni 1993
avlämnade betänkande Reformera riksdagsarbetet En central
utgångspunkt för utredningens överväganden är ökadeden
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riksdagenresultatstyrning,mål- somochanvändningen av
denattkonstaterarUtredningenår 1989.beslutfattade om

regering-mellansamspeletförändrarfrämststyrformennya
påverkarhög gradiävendenattmyndigheternaoch menen

arbete.riksdagens

problembeskrivning attsinifinnerRiksdagsutredningen
är mycketledsinaallastatliga budgetprocessen genomden

splittradärbudgetbehandlingriksdagenslångdragen, att
ochåt följaattlitetför uppsigägnarriksdagenattoch

Utifrån dennabeslut.sinaresultatenutvärdera av
viktigaprincipielltflerautredningengörbeskrivning

arbetsformer,riksdagensavseende egnafrämstöverväganden
ochfinansutskottetförhållandet mellanfrågait.ex. om

förstärkningbehoven ensamt avfackutskotten omolikade
ochutvärderinguppföljning,förriksdagens resurserav

revision.

särskiltäröverväganden avRiksdagsutredningensNågra av
biståndspolitiken. Ettstyrningen avvadintresse avser

entvåstegsformförslagutredningens nyensådant omär
budgetbehandling.riksdagensirambeslutsmodells.k.

fastställa budgetensförstbör riksdagenEnligt denna
sektorvisatilldelasfackutskottenomslutning ochtotala

tillförslagutarbetarutskottenvilkainombudgetramar
tilldärefterliggerförslagUtskottensanslagsfördelning.

anslag. Dennaanvisande avbeslutriksdagensför omgrund
biståndsramens.k.denhurmedlikhettydligharmodell

budgetarbete.regeringensår ihanterasflerasedan

riks-ibudgetbehandlingkoncentreradochförkortad merEn
stringentocksåutredningen merenenligtkräverdagen

ärförslagutredningensEttbudgetproposition. avutformad
begränsabörbudgetpropositioneniregeringendärför att

presentatio-att700 ochtotaltf.n.anslag ca.antalet
öns-regeringenförändringartill debör knyta anmernen

uppnå.kar
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Även idet Riksdagsutredningen, liksom i riksdagensom
tidigare behandling övrigt, fåi någrafinns utta-om ens
landen påriksdagenhur sin iroll styrningenom ochser

biståndspolitiken,utformningen finns det allav anledning
frånatt regeringskansliets följasida det utvecklingsar-

pågårbete inom riksdagen. Riksdagsutredningenssom nu
överväganden förslagoch innebär viktig förgrund deten
fortsatta arbetet med att utveckla regeringens redovis-
ningar förslag biståndspolitikenoch till riksdagen.om

6.2.3 Regeringens på biståndsområdetformella styrmedel

Regeringen har för sin styrning myndigheterna fleraav
olika formella instrument. kravDe och uppgifter dessa

pålägger myndigheterna i förordningarregleras eller i
särskilda regeringsbeslut.

Budgetprocessens utformning intar särställning ien rege-
ringens styrning de statliga myndigheterna. Myndighe-av
ternas generella uppgifter regleras i förordningen
l993:l34 årsredovisningmyndighetersom och anslagsfram-
ställning. Därutöver har regeringen i olika särskilda
beslut ställt påkrav enskilda myndigheter. bistånds-För
myndigheterna hat främstdetta årligagjorts i det regle-
ringsbrevet och bl.a. vissa prioriteringar åretsiavser

påverksamhet och krav olika särskilda redovisningar.

Regleringsbrevet dessutom särskild beslutsordninganger en
för SIDA. innebärDenna att regeringsbeslut krävs för i
princip samtliga insatser överstigande miljoner15 kronor.
Varje förslag sådan såledesinsats kräverom en skri-en
velse till regeringen blir påoch inledningen beredningen
i regeringskansliet. budgetåretT.o.m. gällde199293
denna beslutsordning även SAREC:s verksamhet.
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biståndsmyndigheternaenskildadestyrningRegeringens av
instruktionmedförordningiuttrycktillvidare enkommer
myndighe-instruktionen angesmyndighet. Irespektiveför

myndig-förriktlinjervissauppgifter,huvudsakligatens
beslutsfattande ochförorganisation, formerinrehetens

frågor.förvaltningsrättsligavissa

före-nämndautöver deinstrument nuformelltettEndast
internationellastyrning detregeringensi avf.n.kommer

verksam-biståndsmyndigheternasochutvecklingssamarbetet
förkrediter1984:1132förordningen omärDettahet.

utvecklingsändamâl u-krediter.vissa

bistånds-regleringargenerella avbeslutaderegeringenAv
utvecklingssam-svenskadetochverksamhetmyndigheternas

görDettaroll.begränsadsåledes endasthararbetet en
minstsannoliktdetavseende,biståndet i dettatill,

verksamhetsområden.statligasamtligareglerade av

gående styrninglångtregeringenutövar dock enSamtidigt
rela-innehåll ettutformning och genomverksamhetensav

främstf.n.ärenden,enskildaibeslutantaltivt stort
sådanaÄven antaletverksamhetsområde. ominom SIDA:s

attåren, främst genomsenastedeunderminskatharbeslut
kvarstår dockroll,centralgivitsregleringsbrevet meren

detaljstyrning.omfattandehuvudintrycket enav

på uppdragmittStatskontoretbakgrund hardennaMot
styrningregeringens avstudiesärskildgenomfört aven

Studienutvecklingssamarbetet. avserinternationelladet
delsregeringsbeslut,fattatregeringenbeslutdedels

statsråd departe-enskiltettfattatsbeslut avde som
mentsbeslut.

antaletuppgick rege-kartläggningStatskontoretsEnligt
till1992decemberjanuariperiodenunderringsbeslut -

till 153.1993decemberjanuari 7periodenunderoch175 -
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För departementsbesluten motsvarande antalvar 339 respek-
tive l60. Regeringsbesluten klassificerades Statskonto-av

i följanderet fem kategorier:

Strategiska beslut t.ex. utvecklingssamarbete- om med-enskilda länder, ändringar proceduravtal, omfördelningavmedel inom gällandeav landramar.

Beslut katastrofinsatser, humanitäraom insatser, bidrag-till enskilda organisationer sådanaärmerparten där-inteSIDA utan regeringens godkännande får fatta beslut ominsatser överstigande miljoner15 kronor.

Beslut multilateraltom samarbete främst rörande- -FN-samarbetet.

biståndsmyndigheterBeslut om traditionella- beslut-reserverade anslagsmedel,om anslags- styrelsefrågor.och

Beslut övrigaom exempelvis tillsättandeorgan- - avstyrelseledamöter.

Tabell 6.1. Antal regeringsbeslut årunder 1992 och underperioden januari 7 december 1993.-
Typ beslutav 1992 1993
Strategiska 65 42
Katastrofinsatser,
humanitära insatser
och enskilda org. 42 43
Multilateralt samarbete 38 30
Biståndsmyndigheter 23 32
Övriga organ 7 6
Summa: 175 153

Den absoluta huvuddelen departementsbesluten mellanav 80
och % gäller90 deltagande i olika internationella sam-
arbetsorgans möten bl.a. FN-organen, Världsbanken och
OECDDAC. Resterande beslut fördelar sig jämnt mellan
utnämningar ledamöter m.fl. i kommittéerav och beslut om
mindre utredningsuppdrag, seminarier, officiella besök etc.
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inom UDUdetattslutsatsendrarutredareStatskontorets
beslutasborde kunna avärendenradbereds somen

regeringen.i dagintebiståndsmyndigheterna och avsom
på SIDA:sbegränsningenpå del avtill storberorDetta

rätt attSAREC:sävenbudgetåret 199293och t.o.m.
miljoner15överstigandeinsatserenskildabeslutfatta om

utre-Statskontoretsenligtbörbegränsningkronor. Denna
upphävas.alternativtrejält,höjasdare

biståndsområdetpåstyrninginformellaRegeringens6.2.4

%gäller 20redovisning ca.framgår StatskontoretsSom av
Beredningenfrågor.multilateralaregeringensbeslutenav

inomuteslutandenärmasteifrågor handläggs detdessaav
UDU1. Detframför alltdärochregeringskansliet av

styr-regeringensdelarattskäldärför att anta avfinns
inteochi husetstannarverksamhet s.a.s.dennaning av

fråga deniuttryck omformella somtillkommer samma
bedriver.biståndsmyndigheternaverksamhet

SWEDE-BITS,SAREC,biståndsorganens styrelserfyraI av
ledamöteringårABInternational somSwedfundochCORP

Departementstjänste-regeringskansliet.tjänstemän if.n.
beslutsprocessinremyndigheternasideltagandemännens

frånstyrninginformell rege-också form avkan envara
avsnittinärmarejagfrågor behandlarsida. Dessaringens

6.6.

kontinuerligpräglas enavbudgetprocessenstatligaDen
vissasåväl utarbetande avinbegriperdialog. Denna

årsredovisning,anslagsframställning,dokumentformella
mellandialoginformellm.m.regleringsbrev ensom

mycketsjälvfalletärDetmyndighetsledning.ochregering
dennavärdetsigutanförstående uttala avomsvårt att som

dialogattkonstatera enendastkandialog. Jaginformella
ledningarbiståndsmyndigheternasregeringen ochmellan

angelägen.denfinnerdeltagarnaoch attförekommer
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kontinuerligaTrots den formella informellaoch dialogen
jag märkahar förtroendeklyftakunna gränsar tillen som

ömsesidig misstro mellan departementets och SIDA:s led-
ningar. förhållandetomnämntharJag betänkandetsi inled-
ning jagoch det delvis förett uttryck miss-ettser som
nöje med formerna för Frånregeringens styrning. rege-
ringskansliets sida finns relativt utbredd uppfattningen

särskilt håller måttet,att inteSIDA vilketom leder
till benägenhet överatt ta fören ansvaret beredning av

ärenden. Frånvissa myndigheterna osäkerhetupplevs en
pågrundad bristande möjligheter förutse vilkenatt roll

regeringen kan vilja spela.

6.3 Landstrategiprocessens inriktning och omfattning

Min slutsats

styrning det bilaterala utvecklingssamarbetetav genom
landstrategier innebär regeringensatt myndigheternasoch
olika roller tydliggörs. Regeringskansliets och myndighe-
ternas strategiarbete har nyligen inletts ännuoch har
inte funnit sin slutliga form.

enskildaDen landstrategins främsta börsyfte attvara
förmedlatydligt påregeringens inriktningen ochsyn

omfattningen utvecklingssamarbetet med visstav ett land.
fastställdaDen landstrategin börav det samarbetetsange

påinriktning sektorer ämnesområden.och eventuella Hur
samarbetet skall iutformas enskilda insatser och projekt
bör gi i landstrategin.anges

förAnsvaret den fortsatta beredningen insatser ietc.av
enlighet med landstrategins riktlinjer bör delegeras till
biståndsmyndigheterna. bör i sinDessa tur delegera ansva-

förret insatsernas närmare utformning och deras genom-
förande till berördaden utlandsmyndigeheten.
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övervägandenMina

Inledning6.3.1

utrednings-mittijagskalldirektivregeringensEnligt
medbeslutriksdagensfrån iutgå ochförslagenarbete

bet.199293:244,prop.propositionenanledning av
ochstyrnings-199293:342 sam-rskr. om199293:UU26,

övervägan-Utgångspunkt minaförbiståndet.iarbetsformer
fastställdaregeringendärför attärdeli avdennaden

styrinstrumen-huvudsakligadetskalllandstrategier vara
utvecklingssamarbetet.bilateralai dettet

riksdagsbehandlingenochPropositionen6.3.2

landstrategin ettskallll varas.propositionenEnligt
tillliggakansamordningsinstrument somochstyrnings-

svenskasamladeprövning detfördjupadför avgrund en
redo-bör attSyftetenskilt land. varabiståndet till ett

biståndet och atthittillsvarandedetresultatenvisa av
biståndet tillsvenskaframtidadetinriktningenstyra av

fråga.ilandet

i12s.betänkandesittiinstämmerUtrikesutskottet
regeringensbetoningdessförslag och avpropositionens

Utskottetmottagarländerna. uppreparmeddialogeniansvar
uppgiftsfördelning mellanochklarvikten ansvars-enav

ställerdettaattbiståndsmyndigheterna ochochregeringen
kommunikation.på fungerandevälkrav en

attUtrikesutskottetenligtbör varauppgiftRegeringens
medfrågor, arbetaattövergripandetillställningta

tydligaoch attriktlinjerbiståndets huvudsakliga ge
bör inteRegeringskanslietmyndigheterna.tillsignaler

konkre-handläggningalltför omfattande avmedbelastas en
ärenden.ta
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Biståndsmyndigheterna bör, enligt Utrikesutskottet, som
hittills ha det praktiska föransvaret att bereda och

biståndsinsatser.genomföra Myndigheterna lämnaskall
klara redovisningar sina förslag och verksamhetensav av
resultat.

Såväl propositionen Utrikesutskottets utgårbetänkandesom
ifrån biståndsmyndigheternaatt inom för arbetet medramen

ävenlandstrategi läggaskall fram sina förslagen ut-om
formningen inriktningenoch biståndet.det framtidaav Jag
kommer redovisaatt min tolkningsenare denna ordning.av

6.3.3 Regeringskansliets biståndsmyndigheternasoch
åtgärder med anledning riksdagens beslutav

Riksdagens beslut med anledning propositionen ochav
Utrikesutskottets betänkande fattades efter relativten
ingående debatt den maj19 1993.

Regeringen beslutade den juni17 1993 regleringsbrevom
budgetåretför 199394 avseende internationellt utveck-

lingssamarbete. dettaI landstrategierattanges under
budgetåret kommer att förutarbetas angivna länder.sex
Vidare sägs här att SIDA och andra myndigheter harsom
verksamhet i respektive land skall enligt tidplan som
departementet fastställer inkomma redovisningmed sinav
verksamhet, analys resultaten samt slutsatserav dettaav
för den fortsatta verksamheten.

sommarmånadernaUnder diskuterades utformningen land-av
strategierna internt inom Utrikesdepartementet vilket
resulterade den 8 augusti Därpåi1993 lämnadesPM.en
uppdrag under tillhand berörda myndigheter inkommaatt

nämndamed redovisningar.
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riksdagensmeddiskussionerinternaÄven skeddeinom SIDA
utgångspunkt.upprättade PM:ninom somUDdenochbeslut

iverkschefsbeslutett1993november12denfattadeSIDA
beredningförriktlinjer avFastställandefrågan nyaav

biståndssamarbetet medangående program-förslagSIDA:s
länder.

Utrikesdepartementetsinomfattades1993december1Den
ettutvecklingssamarbeteinternationelltföravdelning

framförförmedelsärskildavissaavsättaattbeslut om
landstrategiarbetet.imedverkanambassadernasallt

landstrategiarbetetsbedömningSammanfattande av6.3.4
omfattninginriktning och

är formernaföregående redovisningenframgår denSom av
innehåll ännugenomförande ochlandstrategiarbetetsför

på sättsittärDettaregeringen.fastställdainte av
behandlingden sombakgrundmotuppseendeväckande sett av

för huruttryckÅ är ettdetsidanfrågan andragivits.
med ettstyrsystemgammaltersättasvårt ettär attdet

utgångspunkternågot formellaosäkraFrån dessanytt.
rolllandstrategiprocessenspreciseraförsökajagskall

innehåll.på dessställasbörkravoch de som

ärlandstrategiarbetetfrågan äravgörandeförsta omDen
policydoku-i ettresulteraär attsyftevarsprocessen

beslutför kommande omvägledandeskallment varasom
samladärdetellerutvecklingssamarbete enomsvenskt
bistånds-svenskaavseendebeslutsprocessochberednings-

tolkningarberörda organensvisst land. Dei ettinsatser
olika.uppenbarligenär

UtrikesutskottetspropositionSåväl regeringens som
innan stra-biståndsmyndigheterna,attbetänkande talar om

inriktning ochförslagsinaredovisar omfastställstegin
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utformning det biståndet.fortsatta Bådasvenskaav talar
också stärkaatt myndigheternas genomförandeansvar.om
Propositionen talar dessutom ökad delegering och attom
landstrategin utgörakan förgrund myndigheternasen
utformning insatser.av

I UD:s ingenting frånPM talas förslag myndigheternaom om
innehåll.samarbetets framtida frågaheller iInte om

innehållet i regeringens avslutande strategibeslut anges
något däratt finnasskall ställningstagandenom till
enskilda insatser, deras genomförande, finansiering osv.

SIDA-beslutet är frågandock mycket tydligt i attom ver-
regeringsskrivelsekets innehållaskall förslag ettom

biståndframtida SIDA landöversikt,och attgenom resul-
tatredovisning och -analys biläggas.skall förEtt uttryck

förväntningar påSIDA:s arbetets omfattning är att man
åttasig månaderbehöva föranser att utarbeta en rege-

ringsskrivelse med bilagor.

är iDet detta sammanhang viktigt framhållaatt att ansva-
förret landstrategiprocessen entydigt bör ligga hos rege-

ringen och böratt UDU för att tillförsansvara processen
det underlag och den analys krävs i dess olikasom steg.

Min bedömning är landstrategiernasatt främsta börsyfte
tydligtatt förmedla påregeringensvara det svenskasyn

utvecklingssamarbetet vissamed enskilda u-länder. Till
förgrund regeringens ställningstagande bör ligga en

kvalificerad analys landets utvecklingsförutsättningarav
ingåendeoch redovisning hittillsvarandeen det svenskaav

utvecklingssamarbetet. bör såvälAnalysen påinriktas
nationell nivåmakro- vad ekonomiska, politiskaavser

förhållanden,och sociala på förhållanden inom för detsom
svenska utvecklingssamarbetet relevanta samhällssektorer
sektor- mesonivå.eller
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blirlandstrateginfastställdaslutligenregeringenDen av
initiering,vadstyrinstrumentfrämstasåledes avserdet

svenskfinansieradeuppföljning detochgenomförande av
börDärförlandet.aktuelladetmedutvecklingssamarbetet

möjligt.så tydligtstrategibeslutet somslutliga varadet

kommandedetlandstrateginbörgrund angeMed denna
på ochsektorerinriktningutvecklingssamarbetetssvenska

ekonomiskaämnesområden, samarbetetsliksomeventuella
insatserenskildaiutformasskallsamarbetetHurramar.

landstrategin.ibör giprojektoch anges

ietc.insatserberedningenfortsattaför avdenAnsvaret
hålletochbör heltriktlinjerlandstrateginsenlighet med

sinbör i turbiståndsmyndigheterna. Dessatilldelegeras
närmare ut-för insatsernasansvaretregelmässigt delegera

utlands-berördatill dengenomförandederasformning och
utvecklingssam-redovisningenlöpande avmyndigeheten. Den

riktning.i motsattbör skeresultatarbetets

landstrategiarbetet. Denviktig iärÄven tidsaspekten
verkschefs-gör i sitttidsåtgången SIDAbedömning somav
månaderåtta iberäknas tainsatsverketsär attbeslut

föralldelesföruttryckettanspråk. endettaJag somser
börförhållande till vad varaambitionsnivå somihög

iuppgift och processen.ansvarSIDA:s

långsik-dethelanormalfalletbör ilandstrategi avseEn
Detu-land.enskiltbiståndet till ettbilateralatiga

såväl absolutomfattning,utvecklingssamarbetetssvenska
ihänsynutrikespolitiskasärskildaochrelativt,som

börenskilda falletistrategin detbör hurövrigt styra
innehållsåväl strategins upp-somgällerDettautformas.

bör ävenLandstrateginstrategiarbetet.läggningen av
region.länder eller enomfatta avkunna gruppen
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Några påförväntningar antalet landstrategier inte ianges
propositionen. Strategierna bör, enligt propositionen,
förnyas efter behov, i år.regel vart tredje Min bedömning
mot bakgrund det nuvarande utvecklingssamarbetetav är att
sammanlagt 30 landstrategier börca. utarbetas och fast-
ställas under perioden 1994-97. sju-åttainnebärDetta nya

år.strategier fyraårsperiodenMot slutetper börav
beredskap finnas för revideraatt ett förstantal deav
fastställda landstrategierna.

I propositionen nämns att s.k. landprofiler även fortsätt-
ningsvis bör fylla viktig funktionen underlag försom
regeringens överväganden rörande samarbete ländermed som
hittills inte mottagit omfattande bistånd.svensktmer De
landprofiler utarbetats årunder påsom byggersenare en
lägre ambitionsnivå än de landstrategier f.n. är undersom
utarbetande. Tonvikten i landprofilerna påligger kart-
läggning avstämningoch olika aktörers insatser iav det
enskilda landet.

Frågan landprofil ellerom en landstrategi skallen utar-
betas bör bådebetingas den vikt regeringen läggerav vid
utvecklingssamarbetet och bedömning den arbetsinsatsen av

krävs. Frågan bör därförsom ställas innan varje nytt
landstrategiarbete inleds.

Underlag för regeringens bedömningar visstett land kanav
böroch även frånkomma håll.olika andra Detta kan ske
eller mindre löpande tillgångmer tillgenom rapporter

från Världsbanken,t.ex. FN-organ eller andra givarländer.
ocksåDet kan ske att regeringengenom uppdragger om

särskilda utredningar förhållandenaoch analyser iav ett
visst sådantland. Ett ärexempel översynden detav
svenska utvecklingssamarbetet med Mocambique genomför-som

årdes under SOU1992 Sådana1992:124. omfattandemer
översyner såbör långtdock möjligt samordnassom med
landstrategiprocessen.
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årensförstadesärskilt underkommer,Resultatstyrningen
imerarbeteomfattandeinnebära ettintroduktionsfas, att

budgetstyrnings-tillämpadehittillsförhållande till den
förutsätterstyrning enformenmodellen. Den avnya

såvälberörda inomsamtligaprincipimobilisering av
myndigheter.regeringskansli som

ärkvalitetverksamhetsinformationenshöjamed attArbetet
ingåendeingår ävendenna merlångsiktig Iprocess.en

inomsärskiltvilka,effekterinsatsernasanalyser av
sammanhängandeårskräver flerautvecklingssamarbetet,

verksamhet.

gällerbör beaktasävenmeningminenligtaspektEn som
EGEU-medlemskap.svenskteventuelltettkonsekvenserna av

medutvecklingssamarbeteomfattandebedriver ettEGEU
ellerobefintligtärsamarbetetsvenskadäru-länder det

ochVästafrikait.ex.omfattningmindreendast av
deltagandesvensktaktivtettperspektivetKaribien. I av
anledningbiståndsområdet finns detpåEGEU-samarbeteti

bistånds- ochsamladetillgång vissatill egnahaatt
länder.enskildaavseendebedömningarutrikespolitiska

olika steglandstrategiprocessensInnehållet i6.4

Min slutsats

landstrategiarbetetiansvarsfördelningenochUppgifts-
följande:normalfalletbör i vara

särskiltettinledsstrategiarbetet genomenskildaDet- myndigheter.angivnavissatilluppdragmedregeringsbeslut
internationelltföravdelningUtrikesdepartementets- löpandearbetetför attUDUutvecklingssamarbete svarar

samordnas.
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påLandöversikt makronivå redovisningoch verksamhe-av-
på insatsnivåten berördutarbetas utlandsmyndighet. Iav

vissa bör ävenfall andra förkunna dennaorgan svara upp-
gift.

biståndsmyndigheterBerörda utarbetat kompletterande-
förhållandena påanalyser sektornivå mesonivå.av

Utrikesdepartementet för genomförande intres-svarar- av
sentmöte påöverläggningaroch regeringsnivå med mottagar-
landet.

Regeringen fastställer landstrategin berördaoch ger-
myndigheter i utgångspunktuppdrag haatt denna vadsom
gäller inriktning och för fortsatt beredning ochresurser
genomförande insatser i det aktuella landet.av

Regeringen informerar pålöpande lämpligt sätt riksdagen-
landstrategiarbetets resultat övervägandenom och de som

gjorts inom för detta.ramen

Mina överväganden

6.4.1 Inledning

avsevärtDen utvecklade förform redovisning verksamhe-av
tens resultat resultatstyrningen i allmänhetsom och land-
strategierna i påsynnerhet vilar utgörs i grunden deav

uppnåtts påresultat insats- projektnivå.ochsom Ur styr-
ningssynpunkt utgångspunktoch för djuparesom analysen
är dock dessa otillräckliga.resultat

På sättmotsvarande är redovisningar och för-analyser av
hållandena på makronivån ett lands situation sett ur
bl.a. samhällsekonomiska, politiska och sociala perspek-
tiv för för att inriktningstyragrova och utformning av

biståndsinsatser.enskilda

Samtidigt informationen från insatsnivån börsom samman-
så långtställas är så måstemöjligt,det den kompletteras

förhållandenainformationmed på sektornivå mesonivå.om
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enskildabedöma demöjligt attgörSådan information det
samtidigtrelevans, somochutvecklingsbidraginsatsernas

u-landssamhälletstillrelaterassituation kansektorns
i stort.situation

nivåerna kanfrån de treinformationenmellansambanden
bedömarättFör attliknelse:följandeillustreras genom
förkräver attskogskötselnförutsättningar av ende som

kunskapermåste olikahaavkastninggod manväxa och enge
Förutom attbedömningar.samtidigagöra fleraoch kunna

måstemikronivå,tillståndträdensenskildaundersöka de
mesonivå ochutvecklingsåledes följa skogensävenman

makronivå.skogenmiljöförhållandena i den omgersom
kanarbetesittifaktorersamtliga dessainteBeaktar man

förfelas.vidtarinsatserde man

redo-intelandstrategier harinförandetbeslutet avI om
mesonivån behand-påförhållandenaanalysvisning och av

förutsät-Resultatstyrningenbrist.är storDettalats. en
påverkar ut-vilka faktoreringående somkunskap omter

ämnesområdet. Detellerenskilda sektorndenvecklingen av
förriktlinjertydligaharockså myndigheternaattkrävs

Sådana sektor-tillämpas.skallsektorpolitikenhur
sektorersåväl traditionella somavseendepolicies

näringslivsutveckling somochundervisninghälsa,t.ex.
kvinnornasmiljö ochdemokrati,tvärfrågor typenav

fungeraså kande somtydliga attbörsituation vara
börinsatser genom-vilka sombedömningvidraster av

bör utformas.deföras och hur

påminredovisajag synattkommeravsnittenföljandedeI
utgöratill att enutvecklasbörlandstrategiprocessenhur

Landstrategier-resultatstyrning.regeringensidelvital
ieffektivitetenökaattprimärtbörsyfte varanas

ettanvändasockså kunna sombörDeutvecklingssamarbetet.
insat-svenskagäller devadkoncentrationenökamedel att

medsamordningförinstrumenttjänaattsamt somserna
finansiärer.ochgivareandra



SOU 1994:19 67

Min avsikt är även tydliggöraatt ansvarsfördelningen
mellan regering och myndigheter i utformningen dennaav

biståndspolitiken.del görJag detta följaav att degenom
olika isteg strategiarbetet i propositionen.som anges

6.4.2 inledningProcessens och regeringsbeslut

Det ställningstagandetsvenska till inleda,att fortsätta
eller avbryta utvecklingssamarbeteett med ett annat land
är iett grunden politiskt beslut.

Ett landstrategiarbete bör därför regelmässigt inledas med
särskiltett regeringsbeslut. börDetta formellt sett

innehålla beställning landöversikten och resultat-av en
redovisningar avseende det hittillsvarande svenska utveck-
lingssamarbetet med det aktuella landet. Regeringen bör i

frågordessa delar eller vilkaaspekter börange ges en
särskild belysning. Beslutet bör möjligt även redovisaom
regeringens långsiktigapreliminära bedömning det fram-av
tida samarbetets inriktning. Slutligen bör i beslutet

tidplan för det fortsattaanges en arbetet. formDen som
ifrågaanvänds kommittédirektiv kan förebild.om vara en

inledandeDet regeringsbeslutet bör rikta sig till berörd
utlandsmyndighet dvs. i första hand ambassaden i det
aktuella landet och till myndigheterde i Sverige harsom
erfarenheter utvecklingssamarbete med landet.av

utgångspunkt frånMed största ändamålsenlighet,möjliga
behov särskild påexpertis förhållandenaoch beroendeav i
övrigt bör även andra myndigheter, institutioner och orga-
nisationer kunna involveras påi arbetet redan detta sta-
dium. bör ävenUppdrag kunna huvudentrepenadges som

någottill annat t.ex. SIDA, med uttryckligtorgan, krav
på samarbete berörda.med andra förfaringssättDetta bör

fördelmed långsiktigtkunna etableras den användbarasom
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relationenbilateraladärfråga denländerimodellen om
utvecklingssamarbetelångsiktigtetthuvudsakligen avser

fattigdomsinriktning.utprägladmed en

kunnalandstrategiarbetetbörfallsärskildavissaI
alternativtinom UDU,projektsärskiltgenomföras ettsom

Dettakommittéförordningen.kommitté enligti form enav
utvecklingssamar-därländerförövervägas desärskiltbör

när detbredd samtomfattning ochmycket storärbetet av
ellersamarbetesvensktannatbetydandefinns ettäven mer

landet.medrelationerandra

resultatredovisningLandöversikt och6.4.3

relativtredovisabör att ensyfteLandöversiktens vara
situation ochaktuellalandetsbedömningkvalificerad av

bör byggasRedovisningen upputvecklingsförutsättningar.
Påmesoperspektiv.ettsåvälutifrån makro-ett som

socialapolitiska ochsamhällsekonomiska,börmakroplanet
börUtifrån mesoperspektivet enförhållanden behandlas.

för detolikainomförhållanden problemochanalys av
samhällssektorerrelevantautvecklingssamarbetetsvenska

redovisas.

inbördes ansvars-derasuppgifter ochmyndighetersBerörda
framgå inledandedet rege-tydligtförhållanden bör av

följandedetjagbörnormalfallet sersomIringsbeslutet.
utarbetandetförgälla avuppgiftsfördelningochansvars-

resultatredovisning:landöversikt och

denutarbetasbörmakroavsnitt avLandöversiktensa.
ävenböruppdragRegeringensutlandsmyndigheten.berörda

attutlandsmyndighetenförettutformas ansvarkunna som
vissatillgänglig. Ilandöversiktaktuellalltid ha en

annatäven ettbör organredovisatjag ovan,fall, som
dåbörDettauppgift. organdennakunnaSIDA, gest.ex.

utlandsmyndigheten.berördamed densamarbetanära
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b. Landöversiktens mesoavsnitt bör utarbetas de myndig-av
heter har ett sektor- ämnesansvarsom eller inom ramen
för utvecklingssamarbete med landet.

Resultatredovisningarnac. bör utarbetas den berördaav
utlandsmyndigheten, i nära samarbete med berörda sektor-

ämnesansvarigaoch biståndsmyndigheterna.inom

Arbetet med de första landstrategierna har nyligen
inletts. Ingen landstrategi har heller ännu fastställts av
regeringen. gör svårtDetta det att dra bestämda slutsat-

hur ansvarsfördelningenser om mellan berördade organen
fungerat och de utarbetade dokumentensom kvalitet.

landöversikterDe och resultatredovisningar hittillssom
inompresenterats för landstrategiarbetetramen dockger

endast begränsad information. Främst beror pådetta att
resultatredovisningarna på projekt- insatsnivåoch fort-
farande är relativt outvecklade, vilket ärf.n. naturligt.
Avsaknaden tillståndetanalyserav inom olikaav sektorer
i de enskilda länderna försvårar ytterligare möjligheterna
att dra slutsatser, pågrundade bedömningar relevans-av
och effektivitetskriterier, enskilda projektsom in-och
satsers framtida utformning.

6.4.4 Intressentmöte och regeringsöverläggningar med
mottagarlandet

Det tredje steget i landstrategiprocessen är enligt propo-
sitionen ett s.k. intressentmöte företrädaremed för
folkrörelser, enskilda organisationer, näringslivet m.fl.
Ansvaret för mötet och dess uppföljning åvilabör UDU.

Landstrateçiprocessens fjärde beståsteg skall över-av
läggningar på regeringsnivå med det aktuella mottagarlan-

Överläggningarnadet. bör enligt propositionen inte längre
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avtal utan genomettundertecknande avmed ettavslutas
understanding.ofMemorandumettupprättandet av

högnivå-intressentmötet ochmedsyftenatolkatharJag
landöver-ihållbarhetentest avöverläggningarna ensom

kvalita-islutsatesrresultatredovisningensochsiktens
ingaövrigti syn-harhänseende. Jagpolitisktochtivt

innehållöverläggningarnasintressentmötets ochpåpunkter
uppläggning.och

landstrateginfastställande avRegeringens6.4.5

skall ut-avslutande stegochfemteLandstrategiprocessens
strategin.fastställaattbeslutregeringens omgöras av

myndig-berördatilluppdragfå ettbör formen avBeslutet
förutgångspunktenutgöraskallstrateginattheter om

samtlandetiinsatsergenomförandeoch avberedningderas
med denochsektorerdeinombedrivasskallinsatsernaatt

beslutetbörVidare avstrategin anger.inriktning som
sektornivå för deochpåekonomiskaframgå ramar,vilka

inom.sigröraattharåren, myndigheternakommande

ekonomiskavilkatillställningstagandeårligaRegeringens
genomförandetför avdisponerakanmyndigheternaresurser

redo-landstrategingällandeför deninominsatser ramen
framgåockså vilkabördettaAvregleringsbrevet.ivisas

myndigheter-iåterrapporteringpåställerregeringenkrav
årsredovisning.nas

innebärasåledesbörlandstrategibeslutRegeringens enom
genomförabereda,attmyndigheterberördatilluppdragett
liggerfattatsbeslutetNäretc.insatserföljaoch upp

på myndigheternagenomförandelandstrateginsföransvaret
delega-återta sinintenormalfalletibörregeringenoch

inleds.strateginästamedarbetetförräntion
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börDetta innebära påatt kraven särskilda regeringsbeslut
enskilda insatser försvinnerom och att redovisning m.m.

sker inom för den ordinarieramen resultatdialogen mellan
regering årsredovisning,och myndighet regleringsbrev
etc..

Regeringen bör, enligt propositionen s. också12, på
lämpligt hållasätt riksdagen löpande underrättad land-om
strategiarbetets resultat och övervägandende gjortssom
inom för detta. vilkenramen I form detta bäst bör börske
diskuteras riksdagensmed företrädare.

6.5 Regeringens och myndigheternas olika roller

Min slutsats

Regeringens, biståndsmyndigheternas och ambassdernas olika
roller och uppgifter i utvecklingssamarbetet bör precise-

Detta bör kommaras. till uttryck i särskild förordningen
bör innehållasom samlad regleringen landstrategi-av

processen samt former för beslut, genomförande, uppfölj-
ning olika biståndsinsatser.typerm.m. av av

Mina överväganden

6.5.1 Regeringen och regeringskansliet

Regeringens ledning landstrategiarbetetav bör enligt pro-
positionen tydligt komma till uttryck i hela den process

leder fram tillsom fastställd landstrategi.en börDetta
särskilt markeras i arbetets inledning och attgenom rege-
ringen slutligen fastställer landstrategin.

likhetI med stora delar det övriga regeringskanslietav
är de förutsättningarnanuvarande för UDU tillämpaatt
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harHittillsbästa.deinteprinciperresultatstyrningens
avdel-höjai attsyftegjortsinsatserbegränsadeendast

attgör bl.a.hänseende. Dettai dettakompetensningens
landstrategi-genomföraattmöjligheterfaktiskaUDU:s

strategisktpå ochanalystydliga kravdessmedprocessen
begränsade.kraftigtäri dagtänkande

tidsperspektiv.två olikapå iinsatserställer kravDetta

främstaregeringenspå bliinriktasbörlång UDUPå sikt
ställnings-biståndspolitiskaför dessberedningsorgan

uppgiftdennaklaramåste för attAvdelningentaganden.
så attkompetensmässigtochorganisatorisktbådeutvecklas

ochmottagarebeställare,aktivfungera enkan somden
biståndsmyndig-ochutlands-förhållande tillianalytiker

externa organ.andrasamtheterna

antal ut-isig ettaktivt engagerabör UDUPå siktkort
policykaraktär. Gemensamtochmetod-vecklingsfrågor av

tillämp-långsiktigicentralaär endeär attför dessa
frågor gäller:Dessaresultatstyrningen.ning av

långsiktigautvecklingssamarbetetsfrågorStrategiska om- bistånds-demellankopplingarformuleringinnehåll, av
effektivitetskri-resultatstyrningensmålen ochpolitiska

anslagsfrågor.sammanhängandedärmedterier samt

Olika StYfmed1endeanvändningen avochmellanSambanden- landstrategierzbudgetproposition:arbeteregeringensi
sär-regleringsbrev ochårsredovisningar,myndigheternas

beslut.skilda

före-betänkandei dettadenpreciseringnärmare avEn- börsomde olikamellan organansvarsfördelningenslagna
olikainnehållet i delandstrategiarbetet,imedverka

ochmikro-, meso-kopplingar mellanbehovet avdokumenten,
arbetetvilka kravbedömningarmakronivåerna samt av

olika organ.inomkompetensochifråga resurserställer om
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Inriktningen arbetet avdelningensmed interna effek-av-
tivitet ekonomiadministrativa rutiner, tidmätning, ären-
dehanteringssystem, mallar etc..

Jag att roll- och uppgiftsfördelningenanser mellan rege-
biståndsmyndigheternaringen, och utlandsmyndigheterna

ambassaderna bör tydlig formell reglering.ges en Detta
gäller bl.a. landstrategiarbetets olika isteg samt bered-
ning, genomförande uppföljningoch olika formerav av
biståndsinsatser. frågor bör därförDessa regleras i en
särskild förordning.

förordningDenna bör även innefatta delarnya dagensav
regleringsbrev förordningenoch 1984:1132 krediterom
för utvecklingsändamålvissa u-krediter. tydligEn och
metodologiskt lämplig förebild till förordning finnsen ny
i förordningen 1987:405 den arbetsmarknadspolitiskaom

Förverksamheten. att markera förordningarnas likartade
roller min föreslagnakan förordning t.ex. förord-kallas
ningen biståndspolitiskadenom verksamheten.

påminnerMitt förslag således förslagdet förs framom som
i betänkandet SOU 1993:1 Styrnings- och samarbetsformer

biståndet.i Där föreslås s. 200 handläggningsordningen
eller regelsamling biståndet,för vilken borde fastställas

regeringen och innefattaav formerna för beslut, styrning
uppföljning förhållandetoch i mellan regeringen och myn-

digheterna.

kapitel redovisarI 8 jag mitt förslag till organisation
för detta utvecklingsarbete. är viktigtDet att delar av
arbetet bedrivs nära biståndsmyndigheteri samarbete med
och utlandsmyndigheter och att det kunnande finns därsom
verkligen utnyttjas.
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Utlandsmyndigheterna6.5.2

ambassa-utlandsmyndigheternaintegreramed attArbetet
ingåendeorganisationi SIDA:sf.n.dederna och

vidavslutatpågår beräknasbiståndskontoren och vara
integrationen,genomförd kommerår Fullt1994.slutet av

isamarbetsformerstyrnings- ochpropositionenenligt om
svenskasamordning debättreinnebärabiståndet, avatt en

möjligheterländerna samtaktuellamed derelationerna
biståndet.iresursutnyttjandeeffektivaretill ett

till-utlandsmyndigheternanyadeangelägetär attDet
tydliggörunderstödjer ochuppgifterochroller somdelas

inte detbör hellerSamtidigt mersyften.integrationens
samtligaSverigesKonungariketvärdet, attsymboliska

på högföreträdareofficiellhandhasrelationer enav
perspektiv.mottagarlandetsnivå, underskattas ur

på svensktsamladäven synIntegrationen markerar en
är inteDetlandet.aktuelladetmedutvecklingssamarbete

före-permanentaharsamarbetetdel somlängre blott aven
tillgodoseskallmyndighetenlandet.trädare i Den nya

närvaro.behovutvecklingssamarbetets avhela

resultatstyrningensmedlinjeieffektivitetsskäl ochAv
utlandsmyndighe-börverksamhetsinformationpåhöga krav

preciseras.vidgas ochbefogenheterochternas ansvar

genomförandetför avmyndigheternasvenskadehosAnsvaret
insatwiuttrycktillkommerdetutvecklingssamarbetet som

berördaåvila ut-denregelmässigtbörprojektochser
förändringmånga fallinnebär i enDettalandsmyndigheten.

ansvarsförhållanden. utlands-Iförhållande till dagensi
berör-medträffa avtalliggabör attuppgiftmyndighetens

ochmottagarlandetiorganisationer etc.institutioner,da
rapporterafölja ochlöpandeattsamtkonsulter etc.med

närahängeruppgiftergenomförande. Dessainsatsernasom



SOU 1994:19 75

med uppgifter föregåendede jag i detsamman föreslagit
för utlandsmyndigheternas idel landstrategiarbetet.

löpandedetI börarbetet utlandsmyndigheten rapportera
och presentera resultatredovisningar och materialannat
för UD och hemmamyndigheterna inom för landstrate-ramen

Pågiarbetet. liknande sätt bör utlandsmyndigheterna
löpande biståndsmyndighetertill berördarapportera om
utvecklingen inom olika sektorer.

förutsättningarnaDe formella för delegeringen av ansva-
för olikaret insatsers genomförande såvittfinns jag kan

bedöma iredan dag förordningen 1992:247genom med
instruktion för utrikesrepresentationen IFUR. IFUR reg-
lerar utlandsmyndigheternas uppgifter, organisation m.m.

ioch §dess behandlas7 det internationella utvecklings-
samarbetet. Paragrafen lyder i sin helhet:

Beskickningar i länder med vilka Sverige har bi-
lateralt utvecklingssamarbete påskall begäran avförStyrelsen internationell utveckling SIDA,
Beredningen för internationellt tekniskt-ekono-
miskt samarbete BITS, förStyrelsen internatio-

näringslivsbiståndnellt SWEDECORP och Styrelsen
för u-landsforskning-SAREC åtgärdervidta somföljer avtal mellan Sverige och utvecklingslan-av

ifrågadet eller i övrigt faller inomsom dessa
myndigheters behörighetsområden. Beskickningarna

påskall begäran tillhandahålla sådan information
behövs för dessa myndigheterssom verksamhet.

När infördesparagrafen i denIFUR julil 1992 upphävdes
motsvarande biståndsmyndigheternasformuleringar i
instruktioner.

gällandeI förordningar med instruktionernu för SIDA och
SAREC finns även likalydande formuleringen myndighe-om

möjligheterternas att delegera beslut till utlandsmyn-en
dighet:
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åt utlandsmyndighetfår överlämnaSIDASAREC en äravgöra ärendenvägnarpå somSIDA:sSAREC:satt
prövas sIDA:sbehöversådana intede avatt

generaldirektör.ellerstyrelseSAREC:s

samtligabudgetåret 199394för gesregleringsbrevetI
åt berörd utlandsmyn-uppdrarättbistândsmyndigheter att

ingå medavtalvägnarpå annanmyndighetensdighet att
ellerinsatsorganisationinternationell omellerstat

i SIDA:sformuleringarnaliksomrätt, ovanbidrag. Denna
direktbetraktaär att eninstruktioner, somoch SAREC:s

§.7avspegling IFURav

förordningi den ombör reglerasfrågorÄven slagdettaav
före-tidigarejagverksamhetenbiståndspolitiska somden

slagit.

biståndskon-ochambassaderutlandsmyndigheterVid dagens
för dessaansvaretutsträckning redanvissifinnstor
återkommer iutföra Jagdem.attkompetensenochuppgifter

uppgif-dekravvilkabedömning nyaminmedkapitel 7 av
på etc.ställa kompetensattkommerterna

Biståndsmyndigheterna6.5.3

påorganisationnärmareutvecklingssamarbetetsFrågor om
kapitelförvaltningsmyndighetsnivå jagbehandlar senare

föränd-allmännadebehandlajagskallföljandedet7. I
jagrollerbiståndsmyndigheternas ansersomringar av

nödvändiga.

biståndsmyndigheternasbedömningför minUtgångspunkten av
tillämparmöjligtärså långt detregeringenär attroll

delegeratill dessafinns atti dagredanutrymmedet som
ekonomiskadessochverksamhetenlöpandedenstyrningen av

ochpå policyklarbör byggainnehåll. Delegeringen en
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gälla vilkenoavsett myndighet gäller.det Delegering bör
ske successivt återkommandei takt med föratt system
resultatredovisning införs.

utgångspunkt frånMed den regeringen fastställda land-av
strategin bör föransvaret den fortsatta beredningen av
insatser biståndsmyndigheterna.etc. delegeras till Dessa
bör i sin delegeratur för insatsernas närmareansvaret
utformning genomförandeoch deras till utlandsmyndigheter-

När landstrategin såledesfastställts någotbör intena.
ytterligare beslut fattas regeringen eller ställaskravav
på underställning beslut eller andra riktlinjerav ges av

hoc-karaktär.ad enda riktlinjerDe regeringen lämnarsom
till myndigheterna bör de i beslut fast-vara som ges om
ställande landstrategi isamt riktlinjereventuella förav
verksamheten inom sektorerämnesområden.vissa

Historiskt har äldstaSIDA, den ioch resursmässigtdag
biståndsmyndigheten,helt dominerande välett mycket

på makronivån,utvecklat såvälkunnande eget som genom
samarbete olikamed forskningsinstitutioner. Myndighetens
interna är högstyrprocess i grad projektorienterad
vilket ocksåinnebär på nivåatt det denna finns ett stort
kunnande, även hittillsdet funnits stora närom svagheter

gälltdet redovisaatt resultaten.

Resultatstyrningsmodellen kräver emellertid ävenkunskap
på nivån mellan förutsätterdessa. Den ett konkret kunnan-

påverkarde vilka faktorer utvecklingenom densom sek-av
ämnesområdetordet inom vilkent är verksam och denman

ocksåförutsätter att har riktlinjerutvecklat förman
tillämpningen sektorpolitiken. måsteRiktlinjernaav vara
så tydliga att de kan fungera vid bedömningrastersom

vilka insatser skall genomförasav böroch hur desom
utformas.

biståndsmyndigheterna,För är områdeoch UDU, detta ett
på kräverkort sikt ett omfattandesom utvecklingsarbete
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Exempelvisfungera.skallstyrmodellentänktaför denatt
ochutvecklingdemokratiskämnesområdengäller detta som

områden ärframför dessaallträttigheter. Inommänskliga
biståndsmyn-medi samarbeteäven UDU,nödvändigt attdet

ochutvecklamed atti arbetetsigdigheterna, engagerar
riktlinjerna.konkretisera

myndig-landstrategier attinförandetinnebärFör avSIDA
påså sektor-kravenattförändrasarbeteinternahetens

kunnandelandkunnandet. Detpå bekostnadökarkunnande av
delvis kopplatär bararollerdessamedförknippatärsom

såäru-länder. Det snarareförhållandena enskildaitill
teknis-denberoende t.ex.likaminstär avkunnandetatt

på svenskutvecklingensamhälleligavetenskapliga ochka,
hemmaplan.

ärfrågan vadnärliggande somfrågor, omliksom denDessa
inter-SIDA:snyligenbehandlades avkärnkunskap,SIDA:s

ärEnligt denna1993.juniorganisationsöversynna
påkravetdominerande enlängre detinteämneskunskap

utanförhämtasÄmneskunskapen kan myn-sektorhandläggare.
förmågaSIDA-handläggarensframhållsIställetdigheten.

förståattsammanhang,störrei ettin insatsersättaatt
respektivebedöma statenskunnaattkrav,institutionella

enligtmåste myndigheten,Samtidigtrollmarknadens osv.
kunskapersigtillochuppmärksamma takunnautredningen,

frontlinje.verksamhetensiliggersom

ochsektor-tydligareriktning motiFörskjutningen en
också till ut-kommermyndigheternaförämnesexpertroll

tydlig-strategieroch engessektoranalyseri atttryck
rollendenFör klaraatt nyalandstrategiarbetet.iroll

ochstyr-internasina upp-utvecklamåste myndigheterna
för sektorana-mesonivån.på systemDessaföljningssystem

möjlig-kriterierochinnehålla definitioner sombörlyser
utvecklingsförutsätt-sektornsaktuelladengör analys av
utformningenställer avdettavilka kravningar och

policydokumentexisterandebörVidarebiståndsinsatserna.
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på sektornivå nivåutvecklas till där de kan fungeraen
direkt förstyrande formulering insatserna inom sektorn.av

måsteParallellt bistånds- och utlandsmyndigheterna prio-
ritera arbetet med att formulera målmätbara och konkreta
resultatmått för samtliga insatser och projekt. dags-I

uppgårläget sådanaantalet till drygt inom3.000 det
bilaterala utvecklingssamarbetet. såledesär lång-Det ett
siktigt arbete lika måstefullt genomförassom styr-om
ningskedjan, från enskild insats till Sveriges bilaterla
utvecklingssamarbete i sin helhet, skall upprätthål-kunna
las. Inga aggregerande redovisningssystem hållaskan
levande de inte försörjs information frånom med alla
delar verksamheten.av

Biståndsmyndigheternas6.6 ledningsformer

Min slutsats

En biståndsmyndigheternasavveckling av styrelseinstitu-
tioner är möjligfullt påkraven politisk insynom i
utvecklingssamarbetet även fortsättningsvis beaktas.

biståndsmyndigheternaOm enrådighets-omvandlas till s.k.
börverk regeringen inrätta och tvåledamöterutse i sär-

skilda beslutsorgan knutna till berörda myndigheter. En
sådan särskild beslutsform bör ifrågainföras u-kredi-om

stödter och till svensk u-landsforskning.

Mina överväganden

6.6.1 Inledning

regeringensI direktiv för mitt framhållsarbete att
biståndsmyndigheternas ledningsformer är viktig kompo-en

fråganinent biståndet.styrningen Till förom grundav
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led-generelladedelsliggerledningsformernuvarande
dedelsstatsförvaltningen,inomfinnsningsprinciper som

inomfinnsspecifiktdeltagande etc. somkunskap,behov av
biståndet.

harledningsformerförvaltningsmyndigheternasKommittén om
statligailedningEffektivare1993:58SOUbetänkandeti

fråganprincipiella omprövat dennyligenmyndigheter,
bl.a.skettharDettamyndigheter.statligaistyrelser

verkschef utses avsåväl styrelse somattbakgrundmot av
ut-attregeringenförmöjligheternaattsamtregeringen

klarläggas.börkräva ansvar

kommit-dennabeaktadirektivregeringensenligtskallJag
förslagochövervägandenminaiförslagprincipiellatés

uppgifter, samman-styrelsersbiståndsmyndigheternasom
sättning etc.

kartlägg-mig medbiträttfrågori dessaharStatskontoret
intervjuer m.m.ningar,

principergenerellagällandeNu6.6.2

förvaltningsmyndigheternas nuva-statligaför deMotiven
två1980-taletunder avbelystesledningsformerrande

1983:39 ochSOUFörvaltningsutredningenutredningar,
föregickvilka1985:40,Verksledningskommittén SOU

år 1987.beslutstatsmakternas

stat-deledningenförprinciper avgenerellagällandeNu
riksdagenfastställdesförvaltningsmyndigheterna avliga

prop.verksledningsbeslutets.k.det1987 genom
198687:226.rskr.198687:29,bet.198687:99,

skallnormaltmyndigheternaiinnebär detattBeslutet
Styrel-myndighetschefen.sidanvidstyrelse avfinnas en

huvudsakligen sompersoneravsammansattskall varasen
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inte är anställda i myndigheten. Ansvarsfördelningen inne-
bär myndighetschefenatt är ansvarig inför regeringen för
myndighetens verksamhet. Styrelsens uppgift är öva in-att

i verksamheten och beslutasyn att i vissa särskilt angiv-
frågor framgår verksförordningenna som 1987:1100av och
respektive myndighets instruktion.av

ändringMed verksledningsbeslutet beslöt årav riksdagen
1992 prop. 1991922123, bet. 199192:KU36, rskr.
199192:305 intresserepresentationenatt skulle slopas i
vissa statliga myndigheters styrelser, främst inom arbets-
marknadsområdet. propositionenI anfördes detatt var av-
görande för effektiv väloch fungerande förvaltningen att
den styrs hänsynutan till organsiationers eller andra

särintressen.gruppers Intresserepresentationen fåborde
komma påtill uttryck sätt, rådgi-annat t.ex. attgenom
vande eller referensgrupperorgan knyts till myndigheten,
något också ansågs värdefullt försom andravara typer av
myndigheter.

frånFörslagen6.6.3 Kommittén förvaltnings-om
myndigheternas ledningsformer

utredningDen frågornasenast behandlatsom de statligaom
myndigheternas styrelser Kommittén förvaltnings-m.m., om
myndigheternas ledningsformer, redovisade i juni sina1993
förslag i betänkandet SOU 1993:58 Effektivare ledning i
statliga myndigheter. Betänkandet remissbehandlades under
hösten 1993.

föreslårKommittén i betänkandet följande:bl.a.

Enrådighetsverk bör huvudmodell för ledningvara de- av
förvaltningsmyndigheterna.centrala

Myndigheterna fåbör själva besluta inrättande ochom-
rådgivandesammansättning rådgiv-gällerDetav organ.
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ochmyndighetschefenstöd tillallmäntförningsorgan
frågor.särskildaförexpertorgan

pröva,myndighetenenskilda omförbör denRegeringen-
myndighetenattmotiverarskälsärskildafinns somdet

styrelse.leds enav

totaltettbör hadennastyrelsemedmyndighetI en-
verksamheten.föransvar

i sty-ledamotsjälvskrivenbörchefMyndighetens vara-
ordförande.också styrelsensallmänheti varaochrelsen

styrelsensbakgrundbör motutses avStyrelseledamöterna-
väl informe-bör blimyndigheten. Deledningenförroll av

bör inte utses.Suppleanteruppdrag.sittrade om

statligaistyrelseravvecklingallmänförskäl avSom en
kommittén följande.framhållerförvaltningsmyndigheter

myndigheternatillbefogenheterdelegeringökad avGenom
hårdare verksamhe-tillknutitsanslagsframställningenhar

ibetydelsegivits stor rege-årsredovisningen enochten
verk-myndigheternasresultatstyrningmål- och avringens

oklarhetdärmed oklart. omblirStyrelsenssamhet. ansvar
också oklarhetmedförårsredovisningen omföransvaret

Även vissa andrarevision.åtgärderna efterföransvaret
förändradinternationaliseringen ochsåsom ökadedenskäl

enligttalar,myndigheternaverksamhetsinriktning hos
styrelseformen.kommittén, mot

skall hamyndighetföravgörandeanförKommittén enatt om
effek-styrelseformen varabör att ansesstyrelse varaen

också attbörAvgörande rege-varamyndigheten.förtiv
förlägga ansvaretändamålsenligt attdetfinnerringen

på kollektivt ensomett organ,myndighetenledningen av
enrådig myndighetschef.påförställeti enstyrelse,

överväga styrel-förpå motiv attKommittén ettpekar par
finan-stortettmyndigheten harnämligenseformen, om
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siellt garantiåtagandenomfattande föransvar, staten
eller insatserandra innebärakan betydande framtidasom
förpliktelser. Styrelsens ledamöter bör utses mot bakgrun-
den styrelsens roll att leda verksamheten.av

biståndsmyndigheternaAv är pådet endast SIDA anmodansom
har sig överyttrat kommitténs betänkande. SIDA delar inte
kommitténs bedömning och huvudförslagavstyrker dess med
enrådighetsverk. Enligt SIDA underskattar kommittén den
speciella form insyn förankringochav som ges genom
systemet med lekmannastyrelser. gäller inteDetta minst
SIDA, verksamhet bedrivs utanför gränser.landetsvars
SIDA behållasböratt styrelsenanser med den nuvarande
blandade rollen rådgivan-att beslutsfattande ochav vara

framhållerde. rådgivandeSIDA deatt verkschefenorgan
själv skulle inrättakunna inte ersättakan en av rege-
ringen utsedd styrelse.

SIDA sigansluter till kommitténs förslag, i det fall sty-
inrättas,relser parlamentarisk representation iom sty-

båderelsen, vilket medför insyn viss förankringoch av
verksamheten.

Biståndsmyndigheternas6.6.4 styrelser i dag

bistândsmyndighetsI respektive instruktion vilkaanges
typer ärenden skall behandlas myndighetensav som sty-av

Följanderelse. påuppgifter ligger i dag styrelserna:

BIT§

1. Verksamhetens inriktning och omfattning i olika sam-arbetsländer.
2. insatserEnstaka i länder fåttinte tidigare stödsomfrån BITS.

Större3. u-krediter.
frågorViktigare4. organisationBITS och arbetsformer.om

5. internationellaAvtal med finasieringsinstitutioner och
internationellaandra organisationer.
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SAREC

Forskningsärenden.1. refe-vetenskapligadesammansättningför och avMandat2. u-landsforsk-svensktillstödför SAREC:srensgrupperna
ning.

SWEDEQORP
störreomfattning samtinriktning ochVerksamhetens1. samarbetsländer.enskildaiinsatser Swed-ochmyndighetenmellanför samverkanRiktlinjer2.

International AB.fund ochorganisationfrågor SWEDECORP:sViktigare om3.
arbetsformer. ställningförbehöver att taregeringenUnderlag4. som olikaverksamhetensinriktningenomfattningen och avtill
delar.

SIDA
frå-några särskildainteinstruktion angesmyndighetensI framgår verksförord-utöver vad avför styrelsen somgor

§.ningens 13

fyrasägas hai dagkanstyrelserBiståndsmyndigheternas
huvudsakliga roller.

skallStyrelsenroll.beslutandeinnebärförsta enDen
myndighetensifrågor preciseratsvissaibeslut somfatta

verksförordningeniangivitsrespektiveinstruktion
styrel-§ skall11verksförordningensEnligt1987:1100.

effektivt ochbedrivsverksamhetmyndighetenspröva omsen
§ sägs12Isyfte.verksamhetensmedöverensstämmelsei

föreslåochchefmyndighetensbiträdaskallstyrelsenatt
Vidaremotiverade.finneråtgärder styrelsendedenne

myndighe-delsbeslut§ fatta omenligt 13styrelsenskall
iårsredovisning, dels an-anslagsframställning ochtens

ochrevisionsberättelserRiksrevisionsverketsledning av
riktarsådana föreskrifter somdelsrevisionsrapporter, om

landstingskommuner.ellerenskilda, kommunertillsig
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rådgivandeärDen andra rollen att styrelsen skallgenom
utgöra rådgivandekvalificerat åtett verkschefen.organ

rådgivningInitiativ till från såvälkan komma styrelse-
ledamöter verkschefen.som

ärtredjeDen rollen kontrollerande och granskandeav
karaktär. Styrelsen prövaskall myndighetens verksamhetom
bedrivs effektivt och detta överenskommelseatt sker i med
de uppställtssyften för verksamheten.som

fjärdeDen ärrollen informativa.den innebärDen att myn-
digheten för informationut till styrelsen behö-dennasom

eller kan behövakomma införatt sina överläggningarver
ställningstaganden påoch eller sätt är väsent-annatsom

lig för styrelseledamöterna.

hållerStyrelserna åttaregel till sammanträdensom sex
år påoch hur deras uppgifter fördelar sigper olikade

rollerna enligt utläsaskan styrelsernasovan protokoll.ur

ÄrendenTabell biståndsmyndigheternas6.2. behandlade av
styrelser under perioden juliden 1 1991 den oktober31-påfördelade1993, ärendenas art.

Rådgi-Beslut Kontrol- Informa- Summa
vande letande tion %antal

%BITS 42 %22 % %4 32 100 %149

SIDA % %7 %44 6 %43 100 %90

SWEDE-
CORP % %58 16 % %1 26 100 %90

SAREC %72 % %4 %2 22 100 %166

Samtliga %48 %19 % %3 30 100 %495

S:a antal
ärenden 239 94 15 147
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hälften detnära sam-handen attvid avRedovisningen ger
biståndsmyndig-behandlatsharärenden avantaletlade som

beslutandevaritperioden har avunderstyrelserheternas
ärSARECstyrelseärendena hosöver procent70art. av

begränsad delmycketutgördessamedanbeslutsärenden, en
på styrelsebord. ISIDA:skommerärendende uppsomav

rådgivan-ärendenställetiintar avstyrelsearbetesIDA:s
ärendegruppenTillställning.dominerandekaraktärde en

till-vidockså diskussionerförtsrådgivning här somhar
i beslut.inte utmynnatfället

tillinformationenärbiståndsmyndighetersamtligaInom
fjärdedelutgör minstochinslagviktigt enettstyrelsen

informativaärendemängd. Denstyrelsesrespektiveav
styrelseledamöter fungerar sominnebär attbl.a.rollen

ambassa-myndighetensutåt, verkarinformatörer dvs. som
informa-är mottagareledamöternaän avattdörer snarare

ställningstaganden.för sination

sammansättningStyrelsernas6.6.5

utseddstyrelsei dag avbiståndsmyndighet har enVarje
ingår myndighetschefenstyrelsersamtligaregeringen. I -

är verks-styrelseiOrdförande SIDA:sgeneraldirektören.
ordförandenstyrelse harmyndighetersövrigaichefen,

organisationen.utanförhämtats

ärpartiföreträdare.ingår Dessastyrelsersamtliga fyraI
förstyrelsernariksdagsledamöter. Ifalli flestade
förocksåingår företrädareSWEDECORPochSARECBITS,

myndighetersdessaochregeringskansliet. I en avvar
föravdelningför UD:singår representantstyrelse en

UDU.utvecklingssamarbeteinternationellt

översiktligt iredovisassammansättningStyrelsernas
figur.följande



SOU 1994:19 87

biståndsmyndigheternasTabell Ledamöter6.3. i styrelser samtfördelningen riksdagsledamöterpartiföreträdare,mellan
tjänstemän i regeringskansliet övriga.och

ÖvrigaTotalt Riksdag Regerings-
antal partier kansliet

UDU

BITS ll fp,2 S 14 4

SAREC 12 C,fp,S3 11 B
inkl ordf.

SIDA 12 C,5 fp, 6-kds, ms,

SWDECORP 9 S, m2 12 4

biståndsmyndigheterna6.6.6 iStyrelser

Redan inledningsvis framhållavill jag jagatt attanser
skälde framförts Kommittén förvaltningsmyndig-som av om

heternas ledningsformer för övergångallmän enrå-tillen
dighetsverk även påär biståndsförvaltningen.tillämpliga

Styrelsefrågan biståndsmyndigheternaavseende har senast
berörts i betänkandet SOU 1993:1 Styrnings- och sam-

biståndet.arbetsformer i Utredningen frågornakommenterar
styrelsernas och uppgifterom samt regerings-ansvar om

kansliets representation respektive parlamentarisk repre-
biståndsmyndigheternassentation i styrelser. Utredningen

ansluter sig därvid till Biståndsorganisa-tidigareden
tionsutredningens föreslårsynpunkter och att antalet

förrepresentanter regeringskansliet i BITS styrelse
minskas.

Mot bakgrund riksdagens års.k. verksledningsbeslutav
förslagen1987, i betänkandet SOU 1993:58 Effektivare

ledning i statliga genomgångmyndigheter, styrelse-en av
protokoll intervjuersamt med styrelseordföranden och
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i mingenomförtsbiståndsmyndigheterna somvidverkschefer
förkonsekvensernaföljandeijag detredovisarutredning

biståndsför-myndighetsnivå inompåledningsorganisationen
enrå-respektivestyrelseväljerregeringenvaltningen, om

förvaltningsmyn-statligaförhuvudmodelldighetsverk som
digheter.

styrelse-oavsettangeläget att, ombedömer det somJag
slåväljs, fortsattenrådighetsmodellenellermodellen

hosochriksdageniförankringbiståndsfrågornasvakt om
vidmakthålla detdelsattsyftepartier ipolitiska

biståndet ikunskapenoch omintressetbiståndspolitiska
politiskatillförsäkra dendelssamhället,svenskadet

detbiståndsförvaltningen. Iiinsynrepresentationens
informationföra utattdethandlar omfallet merasenare

informa-införaän attriksdagentillfrån myndigheterna
äruppgiftRiksdagsledamöternasmyndigheterna.tilltion

allsidighetmyndigheternatillföraå sidanockså andraatt
beredning.biståndsfrågornastill

väsent-är likaintresseorganisationernahosFörankringen
erfaren-myndighetentillförafrån bl.a.dessaför attlig

biståndsarbetet.praktiskafrån detheter

ledamöterdepartementstjänstemän somFrågan behovet avom
iaktualiseratsharstyrelserbiståndsmyndigheternasi

rentdetframförts attibland avharDetsammanhang.olika
ansvarigt departe-atttveksamtskäl kanprincipiella vara

medstyrelsebiståndsmyndighetsföreträtt iär enment
egenskapvilkenIbeslutsbefogenheter.vittgåendedess

Är detstyrelseniföreträdareregeringskanslietssitter
ansvarigaför detellerregeringenförrepresentantsom

ärEllernågondera parten.förKnappastfackdepartementet
personligasinstyrelseniledamot genomtjänstemannen

eventuellamothär pekarställsfrågorkapacitet De som
sty-förordnandeviduppmärksammas avjävsfrågor börsom

naturligtvis kandethävdats attharrelseledamöter. Det
omedel-sammanträden hastyrelsensvidpraktiskt attvara
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tillgångbar till departementstjänstemans inlägg.en Denne
blir värdefull informationsbryggaen mellan styrelsen och
departementet. fråganSammantaget gör detta att styrel-om

frånseledamöter regeringskansliet bör övervägas noga.

fungerandeEn biståndsmyndigheternasresultatstyrning av
verksamheter kräver såvälenligt min mening tydliga styr-

frånsignaler regeringens sida gällervad verksamhetens
innehåll klara och styrformer. görsom ansvars- Detta att
styrelserna, med nuvarande uppgifter sammansättning,och

fåkommer att oklar mellanställning i styrkedjan riks-en
dag regering myndighet.- -

Frågorna behoven olika formernaom extern medverkanav av
biståndsmyndigheternasi ledning bör därför jagsom ser

idet första utgångspunktställashand frånmed vilka
bedömningar behöver göras i besluten rörandesom utveck-
lingssamarbetets sakfrågor.olika myndigheternaAtt behö-

kommunicera sin omvärldmed är självklarhet.ver Atten
särskild utanförståendekompetens och bedömningar ofta
behöver likaså.tillföras någotär dockDetta änannat att
låta utanförstående delta i myndighetens beslut. Finns det
frågor i vilka det ligger ett betydande egenvärde i en
direkt extern medverkan i beslutet, t.ex. starka legitimi-
tets- eller delaktighetsskäl, bör särskild beslutsord-en
ning-form frågori dessa införas.

Biståndspolitikens särskilda förankringbehov i detav
frågasvenska samhället är betydligt större vikt änen av

påläggasatt biståndsmyndighet.enskild ären Det en
angelägenhet för regeringen finnaatt former för hur soli-
dariteten med och det direkta svenska deltagandet i u-län-
dernas utveckling Frågankan utvecklas. inbegriper betyd-
ligt än styrelser i de statligamer förorgan som svarar
biståndspolitikens genomförande.

Enrådighetsmodellens konsekvenser översatta till dagens
biståndsmyndigheters ledningsorganisation är särskiltinte
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styrelsersamtligavari nuärendengenomgripande. De
årsredovisning ochanslagsframställning,dvs.beslutar,

ingå iförutsättsrevision,anledningåtgärder med av
gällerDettabeslutsbefogenheter.verkschefsrespektive

Ibeslutari dag om.styrelsernainsatsärendenäven somde
i detsärskiltredogörjagvilkaförärendetyper,vissa

in-beslutsordning-formsärskiltbör dockföljande, en
föras.

också möjligheternaöppnarenrådighetsverkmedPrincipen
Sådana bör kny-karaktär.rådgivandeinrättaatt avorgan

ärrådgivandemedAvsikten organverkschefen.tilltas
biståndet ochhosförankratill attmedverkaattdels

ochriksdagenpartier,politiskatillinformationsprida
biståndssfären, dels varainomintresseorganisationer

rådgivningochöverläggningarkvalificeradeförforum
ansvarsområde.myndighetensbiståndfrågor inomavseende

till Rege-råd SIDA.sådant bör knytasettattJag anser
ingåbörvilkablandrådets ledamöter,bör utseringen

intresseorga-olikaochriksdagspartiernaförföreträdare
sammanhangetbör ibiståndssfären. Detinomnisationer

multi-inom detuppgifterbörrådet ävenövervägas gesom
utvecklingssamarbetet.laterala

bistândsfrågorvissahanteringpå särskild av6.6.7 Krav

föregåendepå min iavsnitt byggeri dettaBehandlingen
ingenting talarbedömning attgenerellaredovisadeavsnitt

enrådi-ledsframtidenibiståndsmyndigheterna avattemot
lägga fastskulleregeringenfalli detverkscheferga

förvaltningsmyndigheternasförhuvudprincipdetta som en
ledning.
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U-krediter

har u-kreditfrågornaJag konstaterat att utgör ett bety-
dande inslag i BITS styrelsearbete, cirka %40 styrel-av

ärenden gäller u-krediter. ärsens Ofta ärendendessa
mycket stora och komplexa till sin natur. Flera parter och
aktörer svenska företag, företag myndigheteroch i mot-

biståndsorgantagarlandet, andra finansieringsinstitu-och
tioner m.fl är involverade.ofta åtgårtidDen försom
berednings- förhandlingsarbete uppgåroch sällaninte till

år.cirka ett

Även tid efter det beslut har fattatsen kan vissa juste-
ringar i behöva göras.avtalet Huvuddelen u-krediternaav
uppgår till mellan några20 och miljoner få200 kronor. I

förekommerfall u-krediter överstigande miljoner500 kro-
Sådana krediter underställsnor. ofta olika skälav rege-

ringen för beslut.

U-kreditärendena utgör beloppsmässigt hälften,knappt
cirka %,40 BITS verksamhet. När gällerdetav antal
beslut utgör de endast liten del verksamheten,en 10-20av
ärenden år jämfört årmed ärenden200-300 förper per var-
dera tekniskt samarbete östeuropasamarbete.och dagI
beslutar generaldirektören u-krediter till ettom upp
belopp miljoner75 kronor i enskilt ärende.av ettca.
Beslut u-krediter över denna beloppsgränsom fattas av

ocksåstyrelsen, avgör principiellt frågor.viktigasom
Vissa beslut underställs, regeringensagts, försom
prövning.

enrådighetsverkI ett blir myndighetens högstachef den
nivån. frågabeslutande I BITS nuvarande verksamhetom

skulle detta innebära att generaldirektören föransvarar
besluten i samtliga ärenden. hänsynMed till ärendenatt
rörande större långsiktigau-krediter innebärakan kredit-
åtaganden för uppgåsvenska staten tilloch betydande
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finnsmiljoner kronornågot hundratalpåkredit -belopp -
förmyndighetentillsärskilt organettskäl knytaattdet

ocksåbörordningmotsvarandesådana ärenden. Enibeslut
i dagvillkorslån SWEDECORP svararför s.k. somdegälla

för.

beträffandeenrådighetsmodellenbörbakgrunddennaMot
sär-med ettvillkorslån kompletterasoch s.k.u-krediter

störreiför beslutsammansattkollektivt organskilt
sådana ärenden.

utomstående ledamöter, sommedbeslutsorgansärskiltEtt
inomerfarenhetochsakkunskapnödvändigmedbidrakan

stödformerför dessatill dendärförområdet, bör knytas
kanför detta somMandatet organ,myndigheten.ansvariga

fastställasbör rege-U-kreditdelegationen, avbenämnas
annatellerinstruktion genommyndighetensiringen

anta-tillsjutillledamöter, femDelegationensbeslut.
börVerkschefen vararegeringen.tillsättasbörlet, av

ordförande.delegationens

U-landsforskning

myndigheteninnebär atttill SARECuppdragRegeringens
ochinternationellasåväl u-ländertillsig somvänder

sägashärvid hakanforskningsinstitutioner. SARECsvenska
utveck-på internationelltinriktadtvå roller,olika en

u-1ands-svenskfinansiäroch avlingssamarbete somen
attmestmyndighetenärsistnämnda rollenforskning. denI

uppgiftforskningsråd attmedsvensktjämställa med ett
särskildaforskningsinstitutioner ochtillmedelfördela

forskningsprojekt.

ledningsformerförvaltningsmyndigheternasKommittén om
skälsärskilda1993:58, attSOUbetänkandesittanför i

för bl.a.föreligga myn-kanstyrelseför anseshaatt en
forsknings- ellerolikatillbidragbeviljardigheter som
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utvecklingsinsatser dåoch med huvuduppgift att besluta i
enskilda ärenden. framhållerKommittén att ett alternativ
kan myndighetenatt harvara ett beslutande i formorgan

särskild nämnd eller delegation.av kommitténsOm syn app-
påliceras de stödennuvarande till svensk u-landsforsk-

ning innebär detta att den ansvariga myndigheten antingen
bör ha styrelse särskilteller etten kollektivt organ som
fattar beslut i ärenden.dessa

enrådighetOm införs bör inomdet myndigheten finnas en
forskningsstödsnämnd med för beredning och beslutansvar

det svenska forskningsprogrammet, bistånds-om dvs. de
finansierade stöden till svenska forskare och forsknings-
projekt. Nämndens uppdrag, sammansättning och mandattid
bör avgöras regeringen. Nämnden bör tillav sig kunna
knyta olika uppgifter bör överensstämmagrupper, vars med
de SAREC:s nuvarande vetenskapligasom referensgrupper har.

enrådighetsmodellenMed blir högstaverkschefen beslutande
nivå. stöd börsom rådgivandeverkschefen ha ett medorgan

råduppgift iatt kvalificerade forskningspolitiskage
frågor. viktigEn uppgift för börorganet att medver-vara
ka i utarbetandet sektor-, ämnes- och disciplinöver-av
gripande bedömningar och perspektiv avseende forskningens
och högreden utbildningens iroll utvecklingssamarbetet
och betydelse för u-ländernas utveckling.

6.7 Anslagsstruktur

Min slutsats

Bistândspolitikens inriktning innehåll påoch bör ett
tydligt sätt komma till iuttryck anslagsstrukturen. Riks-
dagens och regeringens styrning bör komma till tydliga
uttryck i anslagens benämningar, indelningen i anslags-

mål- ändamålsbestämningarposter, och de villkorsamt som
kopplas till dispositionen anslagen.av
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övervägandenMina

förvaltningsanslagochSakanslag6.7.1

bör,myndigheternastyrningregeringensoch avRiksdagens
innebära fokusattavsnitt,tidigareiutvecklatjagsom

För attresultat.genomförda verksamhetenspå deninriktas
tydliginnebärastyrningmåste regeringens enfå genomslag

förväntademål, ochfaktiskaverksamhetensmellankoppling
Anslagsstrukturentilldelning resurser.samtresultat av

på effektivitet ochför kravenuttrycksamlatbör ettge
biståndspolitikenstydliggöramöjligheterna attför

inriktning.

tjugo-senastedenunderBiståndssektorns anslagsstruktur
ochbilateraltiuppdelningarnaårsperioden präglas av

föri kostnadersamtutvecklingssamarbetemultilateralt
förvaltning. Anslags-myndigheternasochsakverksamhet

för denuttryckentydligasteär deettstrukturen av
biståndet.präglatbudgetstyrning som

förfo-ställs tillär deuppfattning att somMin resurser
måste i gemensamtettutvecklingssamarbeteför sesgande

effektivtanvända medlenattMöjligheterna mersammanhang.
verk-till analysmöjligheterna avberoendedirektär av

på utgörsätt allainnehåll. dettaBetraktatsamhetens
riks-genomföraochför beredaanvisats attsomresurser

rubriceratsdeoavsettverksamhetsmedel, omuppdragdagens
bör där-synsättDettaförvaltningsanslag.ellersak-som

få anslagsmässiga konsekvenser.för

resultatstyrning byggertillämpningStatsförvaltningens av
på ettkravochverksamheteffektivönskemålpå merom en

ärDettatilldeladeutnyttjande resurser.effektivt av
för mittdirektivregeringensockså ibärande tankeen

styrningenöverväganden avMina omovanutredningsarbete.
ökadtillbidraägnadeär attbiståndets inriktning en
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effektivitet. Effektiviteten kan enligt ocksåmin mening
förbättras förändraatt formerna förgenom hur resurser
tilldelas biståndsförvaltningen. delegeringDen av ansvar
till myndigheterna ligger implicit isom resultatstyr-
ningsmodellen bör därför även innebära att den nuvarande
anslagsmässiga uppdelningen i verksamhets- förvalt-och

påningsmedel sikt upphör.

Grundläggande förutsättning här, liksom inom andra delar
det är såvälstyrsystemet,av attnya regeringskansliet

myndigheterna utvecklar sinsom verksamhetsredovisning.
måsteDenna möjliggöra uppföljning effektiviteten iav

verksamhetens alla olika delar, inklusive vilka resurser
använts för utvecklingssamarbetetssom förvaltning i olika

organisatoriska led.

ocksåDetta kan innebära avsevärtatt större tydligheten
uppnås ifråga konsultanvändningen. bistånds-ärom dagI
förvaltningens utnyttjande konsulter totaltav sett mycket
omfattande finansierasoch i närmastedet uteslutande med
sakanslagsmedel. absolutaDen huvuddelen konsulternaav
anlitas för insatser i olika led insatsernasav genom-
förande, konsulter utför även uppgiftermen liggersom
nära myndigheternas kärnverksamhet.

6.7.2 förAnslag bilateralt respektive multilateralt
utvecklingssamarbete

störreEn flexibilitet i användningen tilldelade medelav
ocksåbör innehålla anslagstekniska lösningar görsom upp-

delningen i bilateralt biståndoch multilateralt mindre
skarp.

Såväl bilateraladet det multilaterla utvecklingssam-som
innehållerarbetet betydande inslag stöd till insatserav

på ämnesnivå.sektor- eller Delar stöden till FN-orga-av
utanförståendeär för betraktarenen till ien synes
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flyktingstödt.ex.ämnesinsatserochsektor-handförsta
miljöinsatserochIPPFfamiljeplanering genomUNHCR,genom

ansla-bilateraladeorgan. Inomolikaflertalettgenom Katastrofbiståndet,ändamål.också motsvarandefinnsgen sådanocksåärbehandla, enattkommerjagvilket senare
biståndsform.

ävendel rege-urtill storriksdagens,främst menSett ur
ochverksamhets-måstestyrningsperspektiv enringens,

på kanalvilkengrundadprimärtanslagsuppdelning
konst-förefallagångermångaförmedlasbiståndsresurserna

framhållit behovenkapiteldettaitidigareharlad. Jag
iuppgifternaämnesanknutnaochsektor-stärka deattav

Även mittverksamhet. ombiståndsmyndigheternasfrämst
bilateralapå detlegatharhandförstaihärvidfokus

multilate-till detkopplingarnaärutvecklingssamarbetet
området uppenbara.rala

policyarbetetför somsåväl formernadärför attJag anser
ivilkenstyrningkonsekvenserna enavanslagsmässigade

ämnesmässigaochfrån sektoriellautgårutsträckningökad
börInriktningenytterligare.bör analyserasbedömningar,

policynivån ochpåbådekopplingarnatydliggöraattvara
in-multilateralaochbilateralamellananslagstekniskt

satser.

behandlasbör avkunnalämpligenfrågorde somDetta aven på-börföreslagittidigarejagutvecklingsarbete somdet
vid UDU.börjas



SOU l994:19 97

BISTÅNDSFÖRVALTNINGENS7 FRAMTIDA ORGANISATION

på7.1 Allmänna krav biståndsförvaltning1990-talets

Min slutsats

Biståndsförvaltningens främsta uppgift bör påatt ettvara
effektivt sätt verkställa biståndspolitik.regeringens
Förvaltningens myndighetsstruktur återspeglabör den orga-
nisation ändamålsenligtmest utförakansom det uppdrag

fåttregeringen riksdagen.av

främstaDen uppgiften för Utrikesdepartementets avdelning
för internationellt utvecklingssamarbete UDU bör vara

utövaatt regeringens biståndsför-koncernstyrning av
valtningen. innehållastyrning börDenna betydandeett
mått delegerat verksamhets- och ekonomiansvarav för
biståndsmyndigheter och utlandsmyndigheter.

Biståndsförvaltningens myndighetsstruktur bör tydligt
återspegla de sektoriella ämnesinriktadeoch perspektiven

biståndspolitikeni och beakta de skilda relationer mellan
biståndets intressenter biståndsmyndigheter,svenska
mottagarlandets genomförandeansvarigaoch före-organ som
ligger i olika sektorer. innebärDetta att strukturen

måstelöpande kunna sakfrågornastill de kravanpassas
behandling kräver.

övervägandenMina

Biståndspolitiken har jag redovisat i kapitelsom 3 genom-
gått avsevärda förändringar år.under präglarDessasenare
självfallet förutsättningarna biståndsförvaltningensför

årenverksamhet. Under närmastede påkommer kraven för-
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följdtillbl.a. avytterligare,förstärkasvaltningen att
EGEU-medlemskap.svensktkommandeeventuelltett

vil-myndighetsstruktur,nuvarandeBiståndsförvaltningens
dockharkapitel 5,iredovisatöversiktligtjagken
utsträck-motsvarandeiförändratsintemeningminenligt

hit-förvaltningensanföras attmöjligenkanning. Det
tillanpassninglöpandemedgerstruktur entillsvarande

är dock attbedömningMinproblem.ochsituationernya
förändringsbe-högallmänttillräckligt. Enärintedetta

uppbyggandetvägledabörkriteriumär ett sombararedskap
förvaltning.effektivenav

förvaltningspolitik,generellaregeringensInriktningen av
kapitel 4,för iredogjortjagformerutveckling ochvars

biståndsförvaltningen.påverkarfaktorär somannanen
verksamhetenstatligai denresultatstyrningInförandet av

ävenpå effektivitetförstärkt kravenochtydliggjorthar
biståndet.inom

allmännastatsförvaltningensiviktigt ledytterligareEtt
avregleringmyndigheternaär genomattförändringsarbete

avsevärtfåttbefogenheterochdelegering ansvaroch av
utformning-närmaredensjälva styraattmöjligheterökade

ochmöjligheterverksamheten. Degenomförandetoch aven
uttrycktilläven kommaböri dettaligger nukrafter som

verksamhet.organisation ochbiståndsförvaltningensi

faktorertill treläggaviljaavslutningsvisskulleJag
övervägandenaför ombetydelsebörjag avvaraansersom

myndighetsstruktur.framtidabiståndsförvaltningens

förförutsättningarnalångsiktigagäller deförstaDen
SWEDECORPSAREC,biståndsorgan BITS,minstafyradagens

såväl absoluta somAB. DerasInternationalSwedfundoch
i komptens-minstsårbara integör demlitenhetrelativa

igäller SAREC somdettakanskefrämstAllrahänseende.



SOU 1994:19 99

mycket utsträckningstor är beroende litet antal mycketav
väl utbildade och erfarna forskningssekreterare.

gällerDen andra effekterna ett eventuellt svensktav med-
lemskap i FörutomEGEU. att medlemskapet i sig kommer att

påinnebära krav vissa omprövningar gällervad det svenska
utvecklingssamarbetets allmänna inriktning och, följdsom

ävendetta, vissa omprioriteringar biståndsresurser,av av
kommer ävendet påställaatt krav betydande administ-en
rativ kraftsamling, främst inom UDU.

Flera utredningar århar framhållitunder viktensenare av
Sverigeatt kan tala med tunga i det europeiskaen sam-

arbetet. ställer påDetta krav samverkansformernanya mel-
lan departement och myndigheter. ärDet uppenbart att en

biståndsförvaltningenklare än dagens skulle bidra till
att Sverige bättre görakan sin röst hörd i det europeiska
biståndspolitiska samarbetet.

För det tredje vill jag understryka mottagarländernas
villkor förutsättningar.och Den s.k. mottagarkapaciteten

mångaligger i fattigastede länderna nära sittav tak. I
långa måstedet loppet därför biståndsgivarna och de

internationella finansieringsinstitutionerna ytterligare
samordna sina insatser. Införandet enklare svenskav en
myndighetsstruktur på biståndsområdet bör ett uttryckvara
för strävandena i denna riktning.

7.2 Behovet organisatorisk differentiering iav
biståndsförvaltningen

Min slutsats

Det utvecklingssamarbete biståndsmyndighe-de svenskasom
iterna dag för kan gällervadsvarar verksamhetens

inriktning beståsägas tvåoch former olika delar: Ettav
långsiktigt fattigdomsinriktatoch utvecklingssamarbete
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betyd-annat,och ettu-ländernafattigasteallrademed
påinriktningmedspritt,geografisktmycketligt mer

infrastrukturområdena.näringslivs- ochinominsatser

organisa-utgöra denbörverksamhetsformertvå olikaDessa
bistândsförvaltningenspå myn-indelningentionsgrundande

dighetsnivå.

övervägandenMina

långtförtalar enomständigheter somflerafinnsDet
integrationorganisatorisk avverksamhetsmässig ochgående

infrastruktur-näringslivs- ochpåutvecklingssamarbetet
förhållandensärskildagöra demedområdena. attharEn

förhållandeområden idessainominsatserkännetecknarsom
utvecklingssam-fattigdomsinriktadeinom detinsatsertill

de tremellanrelationernagäller dettaSärskiltarbetet.
svenskadenbiståndstriaden, dvs.ihuvudintressenterna

genomförande-denochmottagarlandetbiståndsmyndigheten,
ansvariga.

lig-utvecklingssamarbetefattigdomsinriktatlångsiktigtI
Där-innovationer.socialapå stödjaatttyngdpunktenger

svenskadenmellansamspelkreativtpå ettställs kravmed
utlandsmyn-utsträckningökandeiochbiståndsmyndigheten
biståndär i dettaDetmottagarlandet.ochdigheterna

uti-mål attochsamarbetetsdefinierasvårt attrelativt
ellertjänsterdebeskrivningarprecisagöra avfrån detta

svenskaDenleverera.attgenomföraren harsomvaror
blisamarbete meri endettatvingasbiståndsmyndigheten

än vadslutresultatet somförtaaktiv ansvarpart, mer
infrastruk-ochnäringslivs-hårdai detbehöver ske mer

utförasdär skalltjänster etc. somtursamarbetet. De
dvs.tredje part enupphandlaslättarelåter enavsig

relativtenligtgenomförandekonsultentrepenör eller en
kriterier.tydliga
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Dessutom finns inom hårda biståndetde i det berörda
branscherna ofta betydande konsensus deen om normer som
skall ligga till förgrund värdering projekt, modellerav
för beräkning lönsamhet, förnyckeltal jämföraav att
olika leverantörers prestationer etc. Genom detta kan ett
näringslivsinriktat biståndsorgan lägga genomföran-mer av

pådeansvaret mottagarlandet och den upphandlade leveran-
påtören. Kraven genomföraren kan enklare preciseras.

Ansvaret blir gåtydligare. bestämmaDet att genomföra-om
renleverantören åtaganden.uppfyllt sina biståndsor-Ett

inriktat mot sektorergan med dessa egenskaper kan i stora
delar tillämpa arbetsformer är vanliga i andra offent-som
liga sammanhang.

biståndsmyndighetenDen svenska fåroch mottagarlandet i
hårdadet utvecklingssamarbetet tydligare roller som

finansiär köpare,eller där viktiga lågakriterier blir
kostnader för preciserbar produkt tjänst.elleren Det
blir i dessa former insatser viktigt att medverka tillav
att resurseffektiviserande konkurrensen etableras, en

bådekonkurrens biståndetdet svenskasom gynnar och mot-
tagarlandet. Konkurrensen underlättas inte minst attav
insatser och projekt kan beskrivas i former gör jäm-som
förelser mellan alternativa genomförareleverantörer
meningsfulla.

det fattigdomsinriktadeI utvecklingssamarbetet inriktat
insatser områdenamot inom t.ex. lantbruk, utbildning,

hälsovård och offentlig långsiktigaförvaltning är de
pårelationerna, byggda ömsesidigt förtroende mellan

biståndsmyndighet,svensk mottagarland genomförareoch
väsentligare än kostnadspressande Målenkonkurrens. fören

ärsamarbetet målbestämningsprocessendynamiska ochmer
förutsätter löpande dialog mellanen parterna. Dessa

såskillnader är viktiga att de motiverar organisato-en
bådarisk separering biståndsslagen.deav
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infrastruktur-ochnäringslivs-Handläggning av7.3
bistånd

slutsatsMin

u-ländernas ut-tillstödförformernaochInriktningen av
infrastrukturområdena ärochnäringslivs-inomveckling

mestallrafråga utrettsharbiståndspolitiska somden
råder oklarhe-i dagår. fulltLikaintensivt under senare

fyrademellanuppgiftsfördelningenochiter ansvars-
Swed-ochSWEDECORPBITS,biståndsorganen SIDA,berörda

AB.Internationalfund

infrastrukturbiståndetochnäringslivs-Handläggningen av
på myndighets-samordnadesdeneffektivbli omskulle mer

o.nivan.

övervägandenMina

framväxtverksamhetensochutredningarTidigare7.3.1

infra-ochnäringslivs-förformernaochInriktningen av
utredning-flertalettstrukturbiståndet behandlatshar av

harVerksamheten som1970-talet.delenandrasedan avar
områdentillvidgatsförslag nyautredningarnasföljd av

skett.expansion harvolymmässigbetydandeoch en

ingående behandlatår mestunderutredning senaresomDen
BIU. IBiståndsorganisationsutredningenfrågor ärdessa

arbetsformerochOrganisation1990:17SOUbetänkandet
utredningenutvecklingsbistånd, behandlarbilateraltinom

infrastruktur-ochnäringslivs-fråganutförligtäven om
biståndetpåaspekterVissamyndighetsstruktur.biståndets

betänkandetiäveninfrastrukturområdet behandlasinom
biståndet.isamarbetsformerochStyrnings-1993:1SOU
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Flera remissinstanser, företrädarebl.a. för den svenska
resursbasen, efterlyste i sina påsynpunkter denna utred-
ning enklare förstruktur näringslivs-en det infra-och

biståndet.strukturinriktade Dagens myndighetsstruktur
svårförstâelig.uppfattades som

Frågor kreditinstrumentet biståndetiom har senast
behandlats Kreditbiståndsutredningen iav dess betänkande
SOU 1991:74 Krediter för utveckling och den underav
hösten genomförda1993 Biståndskrediterutredningen som
komplement gåvobistånd.till

Biståndsinsatserna på infrastrukturområdet påbygger att
u-länderna behöver utbyggd fysisk infrastrukturen för sin
utveckling. insatserDessa därför tidigt viktiggavs en

biståndspolitiken.i Ävenroll Världsbankens verksamhet
inriktades tidigt påi hög sådanagrad insatser.

Infrastrukturinsatserna är ofta stora och mycket kapital-
krävande. ägandetAnsvaret och är ofta statligt, ofta i
form ävenmonopol, viss privatiseringav om skönjasen kan
även i u-länderna. Nära kopplat till uppbyggandet denav
fysiska infrastrukturen är insatser till stöd för där-den
med sammanhängande institutionella kompetensuppbyggnaden.
Stöd till denna sker iofta form s.k. tekniskt samarbe-av
te, t.ex. kansom managementutvecklingavse och annan
personalutveckling. Infrastrukturinsatserna planeras och
genomförs inomofta för mottagarlandets allmännaramen
utvecklingsplan.

Utvecklingssamarbetet på näringslivsområdet är av senare
pådatum än det infrastrukturområdet. Som etablerad idel

bistândspolitikenden svenska sägaskan det ha funnits
år dåsedan 1978 förFonden industriellt samarbete med

u-länderna Swedfund inrättades. Verksamheten har sedan
dess förändrats i flera avseenden.
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alltmarknadsekonomin har merochföretagandetprivataDet
Dettau-länderna.fördrivkrafterviktigaframhållits som

riktatsutsträckningökandeiinsatsernagjort att enhar
företag riktningienskildautvecklingfrån tillstöd av

defunktionssätt ochmarknadensförstödtillinsatsermot
dettaföretagande. Iprivatförförutsättningarnaallmänna

fungerandepå behovetuppmärksamhet avökadligger en
t.ex.verksamhet,fungerandelångsiktigtförstrukturer en

industriell ut-förstrategiernationellautarbetande av
arbetslivs-ochnärings-inomlagstiftningochveckling

ochbankväsendeuppbyggandetillstöd avområdena samt
finansieringsinstitutioner.

ochnäringslivs-inomutvecklinginsatsernassvenskaDe
Bred-bakgrund.ocksåinfrastrukturområdena har annanen

1970-taleti slutetbegrepp avbistånd infördes somdat
utanför program-insatserbetecknahandförstaiför att

också innebäraattdettiden komMedlandskretsen.
utanför landprogrammensfinansieradebiståndsinsatser

utsträckningi storsamarbetetlåg även attdettaIramar.
utgjordemyndigheterochregeringaränpå andraattbyggde

mottagarlandet.ilänkenviktigasteden

ansvaretskiljdes1970-taletvid slutettidigt avRedan
på BITS.från ladesochbiståndet SIDAutbreddadeför det

viktigarealltbli ettattkomså u-krediternaNär
för dessaävenansvaretladesinstrumentbistândspolitiskt

tillfinansieringsrollSIDA:srenodladespå DärmedBITS.
gåvobistånd.endastatt avse

uppgifternuvarandeBiståndsmyndigheternas7.3.2

SwedfundochSWEDECORPBITS,biståndsorgan SIDA,Fyra
insatsernasvenskaför dei dagABInternational svarar

iinfrastrukturområdena. harJag av-ochnäringslivs-inom
olika upp-redovisat de organensöversiktligt5.3.2snitt

gifter, m.m.resurser
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SIDA:s verksamhet områdeninom dessa huvudsakligenavser
insatser avseende mottagarländernas infrastruktur, främst
inom följande delområden: Vägar, hamnar, järnvägar, post,
telekommunikationer, energi, landsbygdens vattenförsörj-
ning socialtsamt bostadsbyggande. budgetåretUnder

pågick199293 större62 insatser och SIDA:s utbetalningar
uppgick till miljoner888 tvåkronor. Drygt tredjedelar
69 % avsågutbetalningarna insatserav i Afrika.

BITS u-kreditverksamhetensvarar förgenom finansiering av
investeringar i u-ländernas infrastruktur. Insatserna inom
telekommunikations- och energisektorerna är tillsett vo-
lymen störstade 61 % %30 kreditgivningenresp. underav
budgetåret 199293. Genom det tekniska samarbetet förmed-
lar finansieraroch BITS kontakter företagmellan och
institutioner i Sverige ioch mottagarländerna. Dessa
insatser, liksom verksamheten internationellamed kurser,
uppvisar jämnare sektorfördelning.en

Sammanlagt århar sedan 1981 fyra miljarder kronor av
biståndsmedel anvisats för u-kreditverksamheten och den

utlåningensammanlagda uppgårsystemet f.n. tillgenom 12
miljarder kronor. Detta har enligt beräkningar möj-BITS
liggjort kontrakt med företagsvenska för totalt mil-18
jarder kronor.

SWEDECORP sin främjandeverksamhets.k.svarar genom för
insatser till stöd för det enskilda företagandet i u-1än-
der. ärSyftet bidraatt till förutsättningargynnsamma
för företagande investeringaroch kunskapsöverföringgenom
till näringslivet och dess organisationer i mottagarlän-

föregåendederna. Under budgetår pågick sådana170ca.
insatser i u-länder.15

SWEDECORP ävenskall främja mottagarländernas handel.
Detta sker olika importfrämjande pågenom verksamheter den
svenska marknaden. SWEDECORPsamarbetar Swedfundmed
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iriskkapitalinvesteringargällervadInternational AB
mottagarländerna.

ochpå näringslivs-biståndutmärker dagensvad7.3.3
infrastrukturområdena

likavälverksamhet sombiståndsorganensberördafyraDe
infrastrukturinsatserochnäringslivs-genomförandet av
nämnare.innehåller flertal gemensammaett

tillkopplingennärahör denhärvidlagviktigasteTill de
företag,svenskaifrämst form avresursbasen,svenskaden

kansettGenerelltinsatserna.olikadegenomförandeti av
haraktiv och enbetydligtär merresursbasensägas att

delarområde andraän inom avpå dettarollcentralmer
Biståndsorganensutvecklingssamarbetet.bilateraladet

områdeninom dessablirfinansieringsrollerbeställer- och
framträdande.särskiltdärför

kanverksamheti dennaintressenföretagenssvenskaDe
u-krediternasgjortberäkningar BITS avdebelysas genom

årBITS-enkät 1992Enligtsysselsättningseffekter. en
miljarder kro-på 4,6kreditvolymtotal ca.resulterade en

biståndsmedel, iikronormiljarder1,7motsvarandenor,
företagsvenskasysselsättning hosindirektochdirekten

årsarbetare.15.800motsvarandeunderleverantörerderasoch

likheter.finnsmottagarländernatillÄven relationeni
inriktade motutsträckningär i storNäringslivsinsatserna

företa-enskiltförbetingelserochformerutveckling av
olika insatserinfattarmarknadsekonomi. Dettaigande en

utveckling, t.ex. upp-sektornsprivataför denstödtill
ochbranschorganinstitutioner,finansiellabyggande av

på infrastruktur-Insatsernainfrastruktur.utbyggnad av
vägar,ochtelekommunikationergällerområdet, vadt.ex.

samhällsutvecklingen.iockså rollvidarehar en
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En effekt det breddadeav samarbetet har blivit att
biståndsorganens frånuppdrag regeringen tidenmed blivit
delvis överlappande. Två eller flera är i dag oftaorgan
aktiva i ett och mottagarland, i vissasamma fall svarar

tvåt.o.m. olika för insatser inomorgan sektor isamma
ett och land. är i längden ohållbarDettasamma situa-en

såvältion, effektivitets-ur mottgarsynpunkt.som

Det tekniska samarbete i utförsdagsom BITS och SWEDE-av
ärCORP i sina former mycket likartade. Efter separeringen

Swedfund frånInternational årav AB bestårSWEDECORP 1993
den kvarvarande främjandeverksamheten insatser ärav som
mycket lika det tekniska samarbete i ärBITS dagsom enga-

i.gerat

biståndsorganensberördaI de beredningsarbete intar det
inledande analysarbetet, främst i ekonomiskt hänseende, en
mycket central gårroll. Uttrycket pådet räknaatt pro-
jekten används ofta berörda tjänstemän ärav och ett ut-
tryck för lönsamhets-att bärkraftsberäkningar,och såväl
på företagsekonomisk samhällseknomisk nivå, ärsom vik-en
tig del i myndigheternas på området.arbete görDetta att
insatser inom dessa frånsektorer skiljer sig inomdem
andra utgårdär frånsektorer kvalitativa krite-man mer
rier. årUnder ävenhar analyser miljöeffektersenare av
tillkommit för insatserde där detta är Förrelevant. att
beteckna myndigheternas roll under insatsernas genomföran-

användsde ofta begreppet strategisk kontrollant.

Infrastrukturkompetensen finns i påfördeladdag flera
håll, främst inom SIDA. påBITS skulle vinna att enklare
få tillgång till denna därmedoch bli mindre beroende av
externa konsulter för sin beredning.
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påmyndighetsstrukturenförgrundEn7.3.4 ny
infrastrukturområdenaochnäringslivs-

sittiredovisadeBIUBiståndsorganisationsutredningen
alternativa158-166 orga-tre1990:17,SOUbetänkande s.

på näringslivs-utvecklingssamarbetetförnisationsformer
påAlternativen bygger ana-eninfrastrukturområdena.och

utvecklingssamarbe-nivåer ifrån olikautgår trelys som
olika typersåväl avmotsvarasägasNivåerna kantet.

biståndsorganensåterspegling avinsatser envarasom
därarbetsformer,huvudsakligadåvarande

anläggning,förstödtillbestår insatsergi1ål av- företag,respektiveinfrastrukturunderhållochdrift av
institutionellauppbyggnadtillstöd avnivå innebär2- forsknings- ochutbildnings-,t.ex.i formstrukturer av

samtbranschorgan,
policy-nationellförstödtill ennivå insatser3 avser- områdena.aktuelladeinomstrategiutvecklingoch

ochklargörandeärdeli dennaanalysBIU:sattfinnerJag
övervä-minaförävenutgångspunkttjänakanden somatt

huröverväganden omdela BIU:sintedockkanganden. Jag
står sigorganiserasbäst bordeverksamhetenaktuelladen

situation.i dagens

hartidigarejagär,tillkommitår som1990sedanVad som
för helastyrinstrumentnyttettinförandetredovisat, av

landstrategier samtutvecklingssamarbetetbilateraladet
ivilja attuttaladklartregeringfrån ochriksdagen frånutgångspunktmedverksamhetenutsträckning styraökad

förslagRegeringensresultatstyrning.uppnådda resultat
bistånds-s.k.införandebudgetproposition avårets omi

faktor.ytterligareärkrediter en

så-uppgifter,angivnasamtligajag att ovanDärför anser
infrastrukturområdena, ochkannäringslivs-väl inom som
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bör handläggas ett ochav Detta skullesamma organ. avse-
värt underlätta relationerna till den svenska tesursbasen
och organets kompetensförsörjning.egen

bilateralaDet utvecklingssamarbetet inom näringslivs- och
infrastrukturområdena bör ifrågaliksom det övrigaom
utvecklingssamarbetet i huvudsak styras landstrate-genom
gier. landstrategiernaI bör regeringen lägga fast insat-

allmänna inriktningsernas och ekonomisk förange en ram
deras genomförande. näringslivs-Om infrastruktur-och
biståndets nuvarande mottagarlandsinriktning kommer att
ligga fast innebär detta strategieratt kommer behövaatt

förutarbetas större krets länder än fören deav nuvaran-
de s.k. programländerna. såEller bör Sveriges insatser
inom områdendessa koncentreras till länderde där Sverige

skälandra väljerav att ha påett samarbete grundat land-
strategier.

För sitt behov närvaro i mottagarländerna börav det nya
utnyttja berördaorganet utlandsmyndigheter. gällerDetta

såväl för inhämtande allmän och sektoranknuten informa-av
tion för redovisning hur enskildasom insatserav etc.
fortlöper.

Det verksamhetsmässigaorganets också åter-börnya bredd
speglas i de förformer utvecklingssamarbete det kan ut-
nyttja. sigDet orimligt förhållandetter att, är isom
dag, att visstett projekt skall hanteras, bedömas och
finansieras påolika beroende det bereds vissom av en

förvaltningsmyndighetsvensk eller Projektet ochen annan.
måsteomständigheterna avgörande för det svenskavara

inteengagemanget, arbetsfördelningen inom den svenska
statsförvaltningen. organisatoriskEn integration skulle
leda till rationell ordning.en mer

Ett införande bistândskreditereventuellt av ett nyttsom
instrument infrastrukturbiståndeti gör skillnadernaatt

gåvofinansieratmellan u-kredit- biståndoch blir mindre.
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desamtligadisponerabörorganetdetatt nyaJag anser
utnytt-motsvarande organinstrumentbiståndspolitiska som

institu-gåvor, ochteknisktu-krediter,dvs.i dag,jar
iförslagregeringensenligtsamt,samarbetetionellt

biståndskrediter.även s.k.budgetproposition,årets

ide sommed m.m.resurserbör byggasorganet uppDet nya
infrastrukturbyrå.och SIDA:sSWEDECORPvid BITS,finnsdag

böruppgifter, osv.resurserorganetsFrågor det nyaom
organisationskom-tillsattregeringenbehandlas en avav

ingå formuleraatt orga-bör vidareuppdragmitté. dessI
dimensione-ochverksamhetsindelningverksamhetsidé,nets

verksamhetsdelar.olikaförring

harInternational ABSwedfundSåväl SWEDECORPoch somBITS
dockfallsamtligaiÖsteuropakompetens,vissbyggt enupp

Sam-i detta.liggerbegränsningarsmå de sommedmycket
inord-kapacitetdennaär uppenbaraordningsfördelarna om

organisation.i sammanas

ochCentral-medsamarbetetiuppgifterorganetsDet nya
bl.a.bakgrundsärskilt motövervägas avÖsteuropa bör

Inriktning och1993:79 sam-Dsbetänkandetiförslagen
Östeuropa.ochCentral-medsamarbeteSverigesordning av

biståndEattigdomsinriktatlångsiktigtHandläggning7.4 av

Min slutsats

utvecklingssamarbetetfattigdomsinriktadelångsiktigaDet
långsiktig-påkravetuttryckligaförutom detutmärks av,

ochsektorerdefinieradepå välvissainriktningenhet,
programlän-s.k.till dekoncentrationengeografiskaden

ärfrämstdeattutmärks dessutom avVerksamheternaderna.
i mottagar-uppgiftersektornspå offentligadeninriktade

länderna.
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ärI dag SIDA biståndsmyndigheteroch SAREC de främstsom
för detta arbete. Enligtsvarar min mening kan dessa verk-

samheters särskilda karaktär framhållasytterligare och
utvecklas organisatorisk samordninggenom en mellan SIDA
och SAREC.

Mina överväganden

förAnsvaret beredning och genomförande långsiktigadetav
fattigdomsinriktade biståndet ligger i pådag framför allt

ÄvenSIDA. betydande delar SAREC:s verksamhet harav en
liknande inriktning.

Utmärkande drag i SIDA:s och SAREC:s ärarbete självfallet
i första långsiktiga åtagandenhand de insatserna ofta
innebär, påinriktningen vissa särskilt specifiserade sek-
torer och den geografiska koncentrationen, främst till de

Långsiktighets.k. programländerna. föreningi med inrikt-
påningen i huvudsak grundläggande funktioner i u-lands-

samhället gör insatsernasatt effekter endast kan bedömas
indirekt.

förhållandeI till mottagarlandet utmärks verksamheten av
behovet nära koppling till de planerav och ansträngningar

ligger till förgrund insatsersom inom olika sektorer.
Därför ocksåär näraett samarbete med andra givare och
finansiärer viktigt. De sektorer omfattas samarbe-som av

ingår nästantet undantagslöst i mottagarlandets offent-
liga sektor.

SIDA:s nuvarande verksamhetsvolym är gångertotalt 20ca.
större än SAREC:s. till stödSett de myndigheterna förmed-
lar till insatser avseende kunskapsutveckling, forksning

högreoch utbildning är dock myndigheterna relativt jämn-
stora.
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närmaår kommit attunderhar senarebåda myndigheternaDe
stödmyndigheternafallvissa gerIalltvarandrasig mer.

berörings-Tydligae.dyl.forskningsinstitutiontill samma
mottagarländernastillstödenockså mellanfinnspunkter

högreuniversitetensochSARECforskningsinstitutioner
år 1992ävenfrågor behandladesSIDA. Dessautbildning

äga,Attutredningmyndigheterna gemensamförenav
iuniversitetBistånd tillkunskapförvaltaochutveckla -

u-länder.

tillstödrespektiveforskningtillstödfråganÄven i om
u-1än-förbetydelseforskningsresultat avtillämpning av
SIDA.ochSARECmellangränslandtydligtfinns ettderna

bådademellan myn-verksamhetsuppdelningennuvarandeDen
kansåväl SIDASAREC somattprincip denär idigheterna

attproblem,på u-ländernas meninriktadforskningstödja
tillämpningu-ländernastill egenstödkanSIDAendast ge

SAREC enupplevs somDetta avforskningsresultaten.av
utveckling.långsiktigaverksamhetensförfaktorhämmande

påverksamhetsinalltinriktar mer avBåda myndigheterna
mottagarländerna.ikapacitetsbyggandeprocessinriktatett

utsträckning gemen-i storliggerför detta engrundTill
Genom-problem.på u-ländernasochreferensram synsam

i storinriktning skerdennamedinsatserförandet av
insti-svenskamotsvarandemedverkanutsträckning avgenom

ärarbetssätt numerDettaorganisationer etc.tutioner,
SIDA.delarinom stora avochSARECinometableratväl

geografiskadenberedningsprocessen somgällerSåväl vad
SIDA.medlikheterbetydandeSARECuppvisarinriktningen

år 1979till envarframSARECär atttill dettaorsakEn
harhänseendeadministrativtorganisation. Ii SIDA:sdel

SIDAsamarbete.omfattandeettfortfarandemyndigheterna
huvuddelenförbiståndskontoren avt.ex. genomsvarar

ärSARECfältrepresentation.löpandebehovSAREC:s av
för SIDAundantag sombiståndsorgan medockså endadet

Harare.regionkontoregetettharf.n.
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organisatoriskEn samordning SIDA och SAREC skulle.av
innebära avsevärda Bådasynergieffekter. myndigheterna
bedriver långsiktighet,verksamhet där kapacitetsbyg-en

pågande utvecklingsfrågornaoch breden kommer tillsyn
tydliga bådauttryck. Inom myndigheterna har ett arbete
med ämnesvisasektor- och policies börjat utvecklas. En

sådanafortsatt utveckling policies är viktigav grunden
långsiktigtför att utveckla myndigheternas kompetens inom

olika ämnesområden.sektorer och organisatoriskEn samord-
tvåning de myndigheterna skulle ytterligareav för-kunna

stärka och tydliggöra detta.

såvälSIDA SAREC har internationelltett brettsom kon-
taktnät inom verksamhetsområde.respektive mottagarlän-Ur
dernas ocksåärperspektiv det fördel näraliggandeen om

överlappandeeller insatser hanteras ett ochav samma
organ.

7.5 Handläggning katastrofbiståndav

Min slutsats

Såväl katastrofbistândets volym antalet insatser harsom
ökat kraftigt år.under Den politiskastorasenare upp-
märksamheten påoch kraven skyndsamhet i insatserna präg-
lar beredningen vissa katastrofärenden. oklarheterav
råder förhållandetdelvis i mellan Utrikesdepartementet
och SIDA.

Mina överväganden

disponerarSIDA huvuddelen förmedlen katastrofinsatserav
knappt miljarder budgetåret1,2 kronor 199394. För
beredningen gäller ändamålregler övrigade församma som
vilka disponerarSIDA Särskildamedel. regeringsbeslut

såledeserfordras för insatser överstigande miljoner15 kr.
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katastrof-beslut220budgetåret fattades om199293Under
beslutetfattades rege-avinsatserna%10insatser. I av

kronor.miljardertill 1,4uppgickUtbetalningarnaringen.
svenska%40drygtvardera genomkanaliseradesmedlenAv

internationellaolikarespektiveorganisationerenskilda
utbetalades%FN-organ. 12framför alltorganisationer

mottagarlandet.imyndigheterellerregeringentilldirekt
ÖsteuropaochCentral-iAfrika samtiinsatsertillStöd

%.respektive 25%45beloppethuvuddelenförsvarade av
mil-170utnyttjade SIDAbeloppetangivnaUtöver det ovan

katastrofändamål iförlandramsmedeljoner kronor av
Mocambique.ochAngolabl.a.

vissaförmedelvissaävendisponerarUtrikesdepartementet
Bidraganslaghuvudtitelnstredjeunderkatastrofinsatser

För dessal.biståndsprogram Cinternationellatill
inom FN-för insatseröronmärktaärdegäller attmedel

bud-innevarandeiändamål angivitsDe somsystemets ram.
flykting-stöd tilllivsmedel,getårs regleringsbrev avser
för fredFN-aktionermedsambandiinsatsercivilaochar

återuppbyggnad.och

majEdström,Lars-Olofutredninggenomfördinom UDI en
ochhandläggnings-iproblemantalredovisas ett1992

katastrofbiståndet. Utredningensberedningsgången inom
regeringen,tillsigriktadeförsta handivilkaförslag,

problembildenredovisadegenomförts. Dendelvisendasthar
jag harredovisningarmed dedärför i stortöverensstämmer

pågår uti korthetfrån Dessaberördafått de organen.

UDU ochdepartementmellanansvarsfördelningenatt-
faktiskai dentillämpasalltidinteSIDAmyndighet

beredningen,
ärfrågorna settgenerellthanteraattkompetensenatt- iinsatserochifråga FN-organensärskiltotillräcklig, om

Östeuropa, samtområden, framför alltnya
lång tid.förärendeberedning tarSIDA:satt-
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De redovisade framstårproblemen för mig tydligtettsom
föruttryck det i förhållandetgrunden allmänt oklara

mellan förstaUDU och i Påhand katastrofområdetSIDA.
tydliggörs problemen ytterligare särskiltatt vissagenom
insatser uppmärksamhetstor iges massmediaen och de
närmast regelmässiga frånkraven påsamtliga berörda stor
skyndsamhet i beredningen.

viktigEn orsak till förhållandetoklarheterna i mellan
departement påmyndighetoch katastrofområdet är de s.k.
15-miljonerkronorsbesluten, dvs. pådet generella kravet
att samtliga SIDA-insatser överstigande miljoner15 kronor
skall godkännas regeringen. sådanDe nackdelarav en
beslutsordning medför är särskilt tydliga i verksamheten

katastrofbiståndet.som

Därför bör justering göras ien nuvarande ochansvars-
uppgiftsfördelning mellan departement påoch myndighet
katastrofområdet. utgåbör frånDenna regeringens särskil-
da intressen iatt styra vissa ärendentyperav samti-av
digt effektivtett utnyttjandesom myndighetens sär-av
skilda kompetens tillgodoses.

Inriktningen och arten regeringens framtida besluts-av
fattande gällervad katastrofinsatser bör självfallet vara
så klar möjligt. förEn grund tydligaresom en ansvars-
och uppgiftsfördelning mellan regeringen myndighetenoch
finns iredan gällerdag vad de disponeradeUD medlenav
för vissa FN-insatser.

SIDA representerar myndighet mycket storsom och samladen
u-landserfarenhet. har myndighetenDessa skaffat sig inte
minst långvarigt samarbete med myndighetergenom och orga-
nisationer i u-länder dåett antal särskilt i de s.k.
programländerna. Myndigheten har likaledes samarbe-genom
te fördelningmed och till ett stort antalav resurser

enskildasvenska organisationer även med dessa byggt upp
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specialistfunk-ifråga vissaÄvenkontaktnät. ombrettett
exempel-gällerDethög kompetens.besitter SIDAtioner en

avseendenavtalsfrågor. tredessaIochupphandlings-vis
handlägg-iävenbetydelsestorbesitter SIDA resurser av

betydandesåledesfinnskatastrofärenden. Detningen av
fortsätt-ävenSIDAattmedförknippadesynergieffekter

beslutoch enberedning omför avettningsvis har ansvar
katastrofbiståndet.svenskadetdelbetydande av

slutsatser.följandejagdrardettaAv

beredningförattorganet svaralämpademestär detSIDA
sedandär SIDAu-länderikatastrofinsatserärenden omav

utvecklingssamarbetelångsiktigtiengageratärtidigare
landstrategi.fastställdregeringenförinom avenramen

svenskainitierats avkatastrofinsatserÄven somde
är kopp-DelsSIDA.bör beredasorganisationer avenskilda

biståndsverksamhetövrigaorganisationernastilllingarna
små insatserrelativtsigrör detdels omstarka,ofta

kro-miljoner1,25budgetåret 199293 varmedianvärdet
förbeloppsgränser angesingaförutsätter attnor. Jag

beslut.SIDA:s

Dekatastrofinsatser.övrigabör beslutaRegeringen om
äraktuellabliattkommaframför kanalltinsatser som

harochbeslut enfattari dagredanregeringensådana där
insatserstörreifråganämligen omviktig roll,allmänt

beslutfattaregeringenbörVidareFN-systemetsinom ram.
fråndirektstöd kommerbegäran somanledning ommed av

översattvilketstrategilandär ettintelandett som
f.d.iinsatsermotsvarasskulle avverksamhettill dagens

Sovjetunionen.f.d.Jugoslavien och

regeringsärenden.dessaberedningenför avbörUDU svara
ochUDUmellankontaktlöpandeformennuvarande avDen

fördel-löpandeavgöra denpraktisktägnad attvälärSIDA
ärenden.ningen av
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I anslagshänseende innebär detta att den disponeradeUDav
anslagsposten för aktionerFN:s för återuppbygg-fred och
nad under det s.k. C 1-anslaget tillförs vissa medel
från den anslagspost iSIDA dag disponerar försom kata-
strofinsatser under C 2-anslaget. följdSom den för-av
ändrade uppgiftsfördelningen ändamålsbestämningenbör för
UD:s såanslagspost ändras ävenatt den kan vissaavse
bilaterala katastrofinsatser.

frågaEn ytterligare bör kräva uppmärksamhetsom och
insatser från sida gällerUD:s den svenska resursbasens
utveckling. minstInte räddningsverk,Statens ävenmen
försvarets organisation Swedrelief, visathar sig ha goda
förutsättningar bidraatt i olika katastrofinsatser. Möj-
ligheterna att utnyttja dessa bör därför förbätt-resurser

ytterligare.ras

Eftersom berördade har totalförsvarsuppgifterorganen
krävs regeringens medgivande i de fall personal eller
materiel skall användas för katastrofinsatser i u-länder.

görDetta lämpligtdet att iUD, samarbete Försvars-med
departementet, för att utvecklasvarar denna del denav
svenska resursbasen.

7.6 Regeringskansliets handläggning frågorav om
internationellt utvecklingssamarbete

Min slutsats

Införandet resultatstyrning biståndspolitikeniav har
hittills givits ett mycket begränsat organisatoriskt
genomslag i regeringskansliet. Verksamheten präglas fort-
farande i utsträckningstor årligaden budgetprövningenav
på anslagsnivå och beredning beslut enskildaav om
biståndsinsatser.
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särskildamedföreningiförändringarOrganisatoriska
Utrikesdepartemen-vidgenomförasbörutvecklingsinsatser

utvecklingssamarbeteinternationelltföravdelningtets
UDU.

övervägandenMina

irollregeringskanslietsförutgångspunkterallmännaDe
redovisatjagutvecklingssamarbetet sombilateraladet

landstrategiproces-förpå samordnande ansvarettbygger
för bety-grundtillligga ensini turskallDennasen.

bistånds-tillbefogeheterochdelegering ansvardande av
utlandsmyndigheter.ochmyndigheter

ärrolldennafyllaför attUDUförutsättningarDagens
generelladefrämstliderdåliga. Avdelningen avdock

råderresultatstyrningen somtillämpningför avsvagheter
möjligheterregeringskansliet. UDUzsdelari stora av

tänkandestrategisktochför analysochtill resurser
förbättras.nämnttidigarejagbehöver som

styr-regeringensförbeslutskedjaochberednings-Dagens
hängaintehellerförefallerutvecklingssamarbetetning av

föruttryckbudgetpropositionen gerSamtidigtihop. som
svårt attär detprioriteringar,politiskatydligavissa

i formlänkarföljandekedjansåterspeglas idessahurse
mellanresursfördelningverksamhetsinriktning ochav

verksamhetsområden.olikabiståndsförvaltningens

sättpåockså annatett avberörsorganisationUDU:s
organisationNuvaranderesultatstyrning.införandet av

verksamhetsanalyså sidanpå åtskillnad mellan enabygger
i verk-Uppgifternastyrning.finansiellå sidanandraoch

två sakenheternapå dei dagliggersamhetsanalysdelen
utveck-bilateraltrespektivemultilateraltoch U2U1
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lingssamarbete, medan stabsenheten U3 bl.a. försvarar
budget-, planerings- och vissa allmänna analysfrågor.

Tillämpning resultatstyrning innebärav att verksamheten,
och instrumenten för att genomföra måsteden, betraktas
integrerat. Möjligheterna för UDU att praktiskt kunna
utöva styrningen skulle underlättas de ett organi-om gavs
satoriskt genomslag. Detta kan enklast ske att U3genom
integreras bådai de andra enheterna. hänsynMed till att
landstrategiarbetet kommer ställa påatt krav avsevärda
insatser årenunder närmastede är det främst börU2 som
tillföras U3-kompetens.

Som jag föregåendebehandlat i avsnitt 7,4 jag attanser
börUDU för beredningensvara vissa ärendenav svenskaom

katastrofinsatser. vissEn organisation för detta finns
redan i dag, den kan förmen att klara de uppgifternanya
behöva viss förstärkning.ges en

En avsevärd kraftsamling kommer behövaatt göras inom UDU
i det fall Sverige blir medlem i EGEU. Erfarenheterna
från nuvarande EGEU-länder är att aktivtett medlemskap
på bistândspolitiskadet området kräver betydande bered-
ningsresurser från nivånden styrande inom de nationella
biståndsförvaltningarna. tänkbarEn organisationsform för
detta är sannolikt särskild EGEU-funktionen inom UDU.

De fortsatta övervägandena regeringskanslietsom organisa-
tion och för frågorberedningresurser interna-detav om
tionella utvecklingssamarbetet bör ställas i relation till
UDUzs framtida ställning förhållandei till UD:s organi-
sation frågai stort. hävidlagEn gäller ett eventuellt
införande ett s.k. desk-system. sådantav Ett innebär en
organisatorisk förstärkning den Såvitts.k. landlinjen.av
jag kan bedöma, skulle ävendetta betyda landstrategi-att
arbetet skulle kunna naturlig organisatoriskges en mer
hemvist.
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myndigheterövrigavissavidVerksamheten7.7

biståndsför-begreppetdefinieratinledningsvisharJag
ettpå hardebenämning somorgansamlandevaltningen som

svenskaför detoperativt ansvarochellersamordnande
verksamhe-myndighetersÄven andravissau-landsbiståndet.

bistånds-frånmedelmeddelvisellerheltfinansieraster
pågår ellerförändringarvissaattnoteratharJagramen.

myndighetersdessabeträffandeinitieratsnyligen har
organisationsformer.ochverksamheter

afrikainstitutetNordiska7.7.1

myndighetstatligsvenskärafrikainstitutet enNordiska
uppgifterländerna gemensammanordiskaför devissamed

för-afrikanskadokumentation omochforskninggällervad
föregåen-enligtpräglasverksamhetInstitutetshållanden.

bil. 4,1992932100 s.prop.budgetpropositionårsde
värna.angelägen attärnordismpraktisk som187 enav

statsrådet ävenföredragandegör detpropositionenI
ärexpansionperiod nuefter avdetatt enbedömningen

verksamheten.år konsolideranågraunderattlämpligt

anslag.medhälftenomkringtillfinansierasVerksamheten
från uppdragintäkterochbidragländersövriga nordiska

intäkter.institutetshalvanandraför avdensvararm.m.
institutetsattgjortprägel harnordiskaVerksamhetens

Genom ettutformning.unikfått tämligenledningsformer en
övri-styrelsenforskningsråd till gesknutetochprogram-

inflytande.ochinsyntillmöjlighetländernordiskaga

1993oktober rege-7fick denafrikainstitutetNordiska
organi-institutetsöversyngöra avattuppdrag enringens

attskallöversynen varaförutgångspunktEnsationsform.
verksamhe-iställningländernasnordiskaövrigastärka de

september30densenastredovisasskallUppdragetten.
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1994. Regeringens kommande ställningstagande till översy-
kan naturligen förutsesnen innefatta även institutets

finansierings- och ledningsformer.

Jag har mot denna bakgrund inte funnit anledning till
ytterligare överväganden beträffande Nordiska afrikainsti-
tutet.

7.7.2 Styrelsen för u-landsutbildning i Sandö Sandö
U-centrum

Jag har i samband mittmed uppdrag tagit del bl.a.av
vissa förslag redovisats Sandösom U-centrumav denom
framtida verksamheten. mittI uppdrag har dock inte expli-

ingåttcit närmareatt överväga Sandö U-centrums verksam-
het. Detta till vill utifråntrots jag den del i mitt upp-
drag biståndsförvaltningenssom avser kompetensbehov redo-

någravisa reflektioner rörande Sandö U-centrum.

Sandö U-centrum är etablerad utbildningsinstitutionen
biståndsområdet.inom bestårVerksamheten f.n. följandeav

fyra grenar

terminskurs påinriktad allmän u-landskunskap,-
utbildning för frånvolontärer enskilda organisationer,-
kortkurser i u-landsfrågor, samt-
grundläggande intensiv-utbildning i vissa språk.-

kännemärkeEtt för Sandö U-centrums utbildningar är kombi-
nationen allmän u-landskunskap språk.av och ärKurserna

grundutbildningskaraktärav vänderoch sig främst till
deltagare utanför biståndsförvaltningen. Det för-senare
hållandet ihar olika sammanhang tagits Sandöupp av
U-centrum. Man har bl.a. i sin fördjupadesenaste anslags-
framställning år 1990 föreslagit att föransvaret genom-
förandet vissa SIDA:sav nuvarande utbildningarav borde
överföras till Sandö U-centrum.
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ekonomiskaharSandö U-centrumvisat attstudier harFlera
kompetensdenatt somkonstaterasSamtidigt kanproblem.

denutvecklingeniviktig roll avspeladär kanfinns en
biståndspoli-ochBåde utbildnings-resursbasen.svenska

därför attblirMin slutsatsför detta.skäl talartiska
biståndsför-övriganärmare denbör knytasSandö U-centrum

medspråkutbildningen,konkurrensutsattavaltningen. Den
f.ö.tordedå Dettaavvecklas.kanlönsamhetsproblem,sina

verksamhetbedrivaskallintestatenlinje med attivara
tillgodose.kanutfulltmarknadensom

regionalpolitisktärlokaliseringSandö U-centrums
avgörande,försvårande, knappastär menDettabetingad. en

ärAnläggningenframtid.verksamhetensföromständighet
medföreningför uppgiften. Iändamålsenligochmodern

godadärför finnasbör detlåga driftskostnaderrelativt
utbild-kostnadseffektivbedrivadärförutsättningar att

ning.

till attverksamhetSandö U-centrumsomorienteringEn av
utbildning ochbehovbiståndsförvaltningens avtillgodose

svenskagäller denvadframför alltkompetensutveckling,
ibör integrerasverksamhetenför atttalarresursbasen,

myndig-utgöraföreslår börtvå jagde somett organav
biståndsförvaltningen.framtidahetsnivån i den

kompetensbehovBiståndsförvaltningens7.8

Min slutsats

uppgif-ochrollerbiståndsförvaltningensFörändringar av
professiona-ökadpå ochkompetens enställer krav nyter

ämnesnivå därpå ochsektor-gäller dettaSärskiltlitet.
analysförmågadesskunskapförvaltningenssåväl somsåväl

utvecklas.bör
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Dessa behov i störrekan utsträckning än i dag tillgodoses
närmareett utbyte,genom kompetensmässigt och personellt,

mellan förvaltningen och den svenska resursbasen.

Mina överväganden

utgångspunkter7.8.1 Allmänna biståndsförvaltningensför
kompetensförsörjning

direktivenI för mitt arbete sägs att utbildning och kom-
petensutveckling är stor betydelse förav fortsatt högen
kvalitet biståndet.i Mot denna bakgrund bör jag analysera

långsiktigbehoven kompetensförsörjningav och kompetens-
utveckling biståndsadministrationeninom föreslåoch lämp-
liga former för finansieringen densamma.av

Utgångspunkterna för mina överväganden i denna ärdel
följande:

Utrikesdepartementet särskilt UDU- undersvarar rege-
ringen för biståndsprocessen;ledningen bilateraltav
genom landstrategier och multilateralt genom svensk
representation i internationella organisationer.

Biståndsyndigheternas verksamhetsuppdrag påinriktas-
kunnande, bevakning policyutvecklingoch i ett sektor- och
ämnesperspektiv.

Biståndsmyndigheterna bör regelmässigt delegera uppgif--
terna att för genomförande uppföljningsvara och insat-av

och projekt tillser utlandsmyndigheterna efter dessaatt
integrerats med biståndskontor.SIDA:s nuvarande

Det specifika landkunnandet bör sökas fråndär det fall-
till ärfall bäst.

Långsiktigt organisatoriskt lärande är särskilt angeläget
inom verksamhet det internationellaen som utvecklingssam-
arbetet. biståndsförvaltningDagens svenska representerar
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samlad genomkunskap,ocherfarenhetmängdavsevärden
års verksamhet.trettio

fleramedlikhetibiståndsförvaltningen,måsteSamtidigt
detunderförvaltningen,statligadeninomsektorerandra

mångapågenerationsväxlinggenomgåårtiondet ennärmaste
vilken40-talist-puckelns.k.denp.g.a.viktiga poster

tidUnderSWEDECORP. sammaochi SIDAtydligsärskiltär
ochannorlunda meravseendeni fleraetthanteradenskall

tidigare.änutvecklingssamarbetekomplext

utveck-mottagarländernasidimensionerochaspekterNya
ärpå dettaExempelbetydelse.störrefår alltling en

ochsamhällsformer endemokratiskamellankopplingarna
eko-acceptabelsocialtmarknadsekonomi och enfungerande
miljögodtillhänsyn enbehovensamtutveckling avnomisk

ökandealltsamt merhushållning naturens resursermedoch
katastrofsituationer.svåraiinsatserkomplexabehov av

helasidafrån förvaltningenspå insatserkravenEftersom
bli tyd-också spärrarnamåsteökaattförefallertiden

debegränsningarnaockså egnaavgäller att seDetligare.
vilkamotpå resursinsatserväga kravenoch attinsatserna

bidrabör dettaerhållas. Sammantagetkaneffekter som
biståndsinsatserna.koncentrationökad avtill en

UtrikesdepartementetinombehovSärskilda7.8.2

storamedlikhetiavdelningengäller attdelFör UDUzs
i stori dagregeringskanslietövrigadetdelar av

förutsättningarnakompetensmässigadesaknarutsträckning
principer.resultatstyrningenstillämpaatt

ärsärskiltdelför UDUzslandkunnandet,Ifråga somom
analysdel,landstrategiarbetetsförinomnödvändigt ramen

förmåga göraattsinutvecklafrämstavdelningenbör
länder.enskildabedömningarstrategiska avrelevanta
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Kompetensen bland UDU:s personal styrs att huvuddelenav
cheferna ingårhandläggarnaochav i den s.k. diplomat-

karriären. förDetta leder avdelningens del till att
påpersonalomsättningen det stora flertalet nyckelbefatt-

ningar två- treårsperiodunder till är i närmasteen det
100 %-ig.

påverkasDessutom organisationen själva vetskapengenom
och kunskapen anställdaatt hela tiden försvinner,om inte
sällan två årredan påefter bara Bådeplats. den enskilde
tjänstemannen och påverkasdennes omgivning kompetens-
mässigt och psykologiskt detta cykliska förlopp.av UDU
är därför i förhållandestort behov i till dettaav en
motverkande och stabiliserande organisatorisk funktion med
analystisk påkompetens resultatstyrningsområdet.

7.8.3 Särskilda biståndsmyndigheternabehov inom

Dagens chefer och handläggare biståndsmyndigheternavid
genomgåendehar mycket god utbildningsbakgrunden och mer-

någonparten har form akademisk SAREC:s forsk-av examen.
ningssekreterare är i utbildningshänseende något av
biståndsförvaltningens elit och flertalet dem harav
disputerat.

Den betoning jag tidigare biståndsmyndighe-vidlagtsom
ternas förstärkta sektor-ämnesansvar gör att behoven av
specialist- ämneskompetensoch ökar. Dessa former kom-av

är närapetens kopplade till myndigheternas respektive
uppgifter.

Biståndsförvaltningens organisation tillbygger delstor
på specialisering. Särskilt SIDA:s personalpolitik, som
bl.a. sigtar iuttryck omfattande intern personalrör-en
lighet, befrämjar samtidigt i första hand generalist-
kunnandet vilket påsigyttrar i krav den enskilde hand-
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kunnaattsystemet,förmåga hanteraattläggarens
bistånd särskilt fram-ärgörakunnau-länder och att

trädande.

myndigheternagörresultatstyrning attInförandet av
verksamhetsredovis-vaduppgifterinför avserställs nya

harBiståndsmyndigheternaekonomiadministration.ning och
inomkompetensbyggapåbörjat med attarbetet uppredan

bedömning attmyndigheternasområden. delarJagdessa
prioriteras.börinsatserdessa

rekryteringsåväl intern sompågår omfattandeSIDA enInom
alltförbiståndskontoren. EnochSIDA-Smellanrekrytering

försvåra möjligheternakanrörlighet,internhög grad av
nödvän-fördjupa denattupprätthålla kontinuitet ochatt

verksamheten.ispecialistkompetensendiga

utlandsmyndigheternainomSärskilda behov7.8.4

f.n.debiståndsambassaderna ochs.k.deIntegrationen av
är avseddbiståndskontoreningåendeorganisationi SIDA:s

isvenska resursernakraftsamling detill avledaatt en
utlandsmyndigheter-nyamottagarländerna. Deaktuellade

tillgångfå tillför attUDUmöjligheterbättregerna
biståndsfrågor,ochutvecklings-informationdirekt om

multilaterala.såväl bilaterala som

utlandsmyndigheternanyademinst, harinteSist, men
på med denfältet,verksammaattfördelen varaden av
skapar.kunskapssituation dettaöverlägsna

ochuppgifts-beträffande ansvars-förordatjagVad ovan
innebär ut-attbiståndsförvaltningeninomfördelningen

utvecklingssamarbetetsförbörlandsmyndigheterna svara
genomförandetförlandkunnande avoperativtbehov av

förfaktaunderlaginsamlingprojekt och avochinsatser
mesonivå.på ochmakro-landöversiktsarbetet
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sittI löpande börarbete utlandsmyndigheterna initiera
och till enskildaatt projektse och insatser pågenomförs
uppdrag hemmamyndigheternaav samt rapportera och pre-
sentera resultatredovisningar och annat material för
dessa. börDetta dels ske inom för landstrategiarbe-ramen
tet, dels löpande. förutsätterDetta att utlandsmyndighe-
terna har kunskap och kan tillämpa resultatstyrning och
annat analysarbete i sin verksamhet.

De krav pådetta ställer utlandsmyndigheterna måste till-
godoses betydande kompetensutvecklings-genom en och
utbildningsinsats. Kunskapsnivân i dag i frå-de aktuella

påär de flesta biståndsambassadergorna berörda och
-kontor lägre än vid hemmamyndigheterna. Samtidigt är
det viktigt påatt, sätt för smådagenssamma som
biståndsmyndigheter, hålla i minnet att litenheten är ett
kompetensproblem.

Problemet kan sannolikt i längden endast mötas genom
successiva riktade utvecklingsinsatser och att kompetens
löpande och någotmöjligen långsammarei äntakt i dag
tillförs från bistândsförvaltningensfrämst övriga delar.

7.8.5 vägar biståndetsförNya kompetensförsörjning

vägEn avsevärt förbättraborde bistândsförvaltningenssom
förutsättningar lösa sinaatt framtida uppgifter är iatt
ökad utsträckning dra nytta den kompetens och deav erfa-
renheter påfinns hållandra i statsförvaltningensom och
i det svenska samhället. härJag skall utveckla denna

något.tanke

biståndsmyndigheterSamtliga utnyttjar mängd företag,en
institutioner, organisationer, myndigheter och enskilda

i sin verksamhet.personer Ibland för förstärkaatt den
organisationen, föregna oftare förstärkaattmen motta-
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svenskaavseenden. Denolikaikapacitetgarlandets
betraktas som enkompetenssammanhangmåste iresursbasen

fasta somresurstill denrelationiochhelhet ses
utgör.anställdabiståndsförvaltningens

inte ute-u-ländernaiinsatserförutnyttjasResursbasen
bedömsdenför attsvensk, utanärdenför attslutande

mottagarlandet.tillbidragkvalitativtgottettkunna ge
bistånds-måsteuppgiftdennalångsiktigt klaraFör att

bedömning-kvalificeradegöraförmåga atthaförvaltningen
Förmåganresultatförmåga.ochkvalitetresursbasensavar

för-förändradetilloch anpassasutvecklasständigtmåste
ochför stortalltundvika ettbl.a.för attutsättningar

konsulter.vissaberoendelångvarigt av

ochbeställar-sindärför imåsteBiståndsförvaltningen
sak-detinomkompetensgoduppdragsgivarroll ha egenen

tillgodoseväg attin.sättas Enskallområde resursbasen
till denrelationbiståndsförvaltningensär attdetta

fördjupas.resursbasensvenskasamlade

tvåpå sätt. DetuttrycktillkommaprincipielltkanDetta
poten-involverarbiståndsförvaltningeninnebär attförsta

detochförberedande m.m.programiaktörersvenskatiella
aktivtsjälvaanställdabiståndsförvaltningensattandra

myndigheten.utanför den egnaverksamhetideltar

börresursbasen, somalltså vidgaattförsta delen,denI
ochtydligare merspelakunna enSandö U-centrumnämntjag

roll.aktiv

företag,myndigheter,svenskaidetattvidareJag anser
flerbetydligtfinnsorganisationer m.m.institutioner,

utvecklingssamarbetetförochintresseradepotentiellt
Utveck-i dag.utnyttjasän vad somintressanta personer

ökapå siktskulle omeffektivitetlingssamarbetets
odlademålmedvetetochbättre merbiståndsförvaltningen

potential.denna
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Kvinnorna utgör i dag majoritet anställdadeen inomav
biståndsförvaltningen. Trots den starka kvinnliga repre-
sentationen i personalen fåtthar inte detta motsvarande

på chefsnivå.genomslag Biståndsmyndigheterna bör därför
öka sina kompetensutvecklande insatser i syfte för-att
bättra den kvinnliga representationen bland myndigheternas
chefer. slåendeAllra mest jämställdhetsperspektiv ärur

lågadock den andelen kvinnor anlitas konsultersom som
vid planering, genomförande utvärderingoch bistånds-av
insatser. Insatserna att odla den potentiella svenska
resursbasen bör därför prioritera försök kan ökaantassom
andelen kvinnor även i dessa delar det svenskaav utveck-
lingssamarbetet.

I den andra delen vill påjag tvåpeka olika former som
finns i dag. gällerDen för den delena UDU:s anställ-av

ingårda i UD:s s.k. diplomatkarriär.som Den ärandra den
möjlighet stor del SAREC:sen sektorcheferav och forsk-
ningssekreterare har att, parallellt med SAREC-arbetet,

uppehållakunna forskartjänst viden universitet.ett
möjlighetDenna borde enligt min mening även kunna ges en

motsvarande tillämpning inom biståndsför-andra delar av
valtningen, t.ex. systematisk tjänstgöringgenom i perio-
der inom olika myndigheter, företag och organisationer.

Kompetensen att samarbeta och arbeta andra aktörer igenom
det internationella utvecklingssamarbetet måste utvecklas

följdsom allten omfattande givarsamordning.av en mer
Inte minst gäller detta inför ett eventuellt svenskt
EGEU-medlemskap. Detta kan ske vissattgenom personal

biståndsadministrationenvid möjlighet föratt kortareges
eller längre perioder tjänstgöra vid de internationella
organisationer är naturliga samarbets-som och samtals-

förpartners myndigheterna.
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biståndsförvaltningendimensioneringFrågor av7.9 om

slutsatsMin

med attarbetebiståndsförvaltningensförResurserna
medbör styrasutvecklingssamarbetetsvenskagenomföra det

på effektivitet.kravenuppnådda ochresultattillhänsyn
längreär inteförvaltningsanslagochi sak-Uppdelningen

biståndsförvaltningensfrämjasättändamålsenligt attett
effektivitet.inre

övervägandenMina

förformerförbättradeföreslagit atttidigareharJag
ändamåls-medföreningi meruppföljning, enochstyrning

ifrågor regeringenär de somförvaltningsstruktur,enlig
effek-attansträngningarnaiuppmärksammabörhandförsta

svenskakanHärigenomutvecklingssamarbetet.tivisera
ändamålområden, etc.påinriktasbättrebiståndsinsatser
måluppfyllel-högförförutsättningarnadvs.där nyttan,

störst.äreffektivitet, somochse

tillbidragetviktigastedetskullesannolikt varaVad som
biståndsförvaltningenikostnadsbesparingarbetydandemer

utvecklingssam-svenskadetkoncentrationökad avär en
bistånds-andramedsamordningförbättradocharbetet en

begränsninghärjag avkoncentration avserMedgivare.
ochsamarbetssektorerantaletmottagarländer,både antalet

givareandramedsamordningFörbättradinsatser.antalet
är ettEGEUnödvändighet.håll inseddmångapåär en

iframför alltinsatser,Världsbankensför detta.uttryck
i typerdessa avDrivkrafternaannat.är ettAfrika,

förgenomslagpå tydligarepå ettkravenbyggersamarbeten
behovmottagarländernas avattochprioriteringargjorda

minskar.givareantalstortettmedkontakterlöpande
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Samtliga åtgärdernämnda är biståndspolitisknu av snarare
än förvaltningspolitisk natur och ligger därför utanför
mitt ändåuppdrag. vill påJag peka dem eftersom ärde av
grundläggande biståndsförvaltningensbetydelse för inre
effektivitet dimensionering.och

Dagens svenska internationella utvecklingssamarbete präg-
las ett budgetstyrningstänkande.av minst gällerInte

ifrågadetta myndigheternas förvaltningskostnader.om
Regeringens prövning dessa, denav kommer tillsom uttryck
i regeringens budgetproposition som är ett samlat uttryck

biståndspolitikensför inriktning och regleringsbreven
som preciserar styrningen myndigheternasav verksamhet,
saknar i dag tydliga kopplingar till verksamhetsinnehållet.

Relationen mellan biståndsförvaltningensden svenska
administrativa kostnader och kostnaderna för utvecklings-

innehållsamarbetets är i storleksordningen tillett
tjugo. Detta italar sig för försiktighetstor i använd-
ningen blinda ekonomiskaav besparingar riktade mot
biståndsförvaltningen. Riskerna för minskad effektivitet
är överhängande. vill inteJag utesluta besparingar i för-
valtningen även relativt sådanabetydande dessa kanmen
enligt min mening bara genomföras i ett därsystem för-
valtnings- och sakresurser behandlas integrerat. Resultat-
styrningen sådan möjlighet.ger en

Det såkan rent att minskade förvaltningskostnaderav vara
i avgränsad meningsom leder tillen ökad inre- effek-en

tivitet, dvs. förvaltningskostnadernasatt andel de ut-av
biståndsmedlenbetalade minskar kan leda till minskaden-

yttre effektivitet, dvs. bistånd,sämreett attgenom
styrningen uppföljningenoch blir bristfällig.

Tillämpningen resultatstyrning förutsätter,av jagsom
tidigare behandlat, avsevärt förbättrade former för verk-
samhets- och kostnadsredovisning. ärDenna i idag i för-
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lokaler,löner,på kostnadsslaginriktadvaltningsdelen
fältkontoravdelningar,kostnadsställenochetc.resor

verksamhetinnehållet i dentillkoppladinteetc. och
genomförts.som

utvecklaför attgörasdärförbehöverinsatserYtterligare
Somredovisningssystem.ochplanerings-myndigheternas

föruppföljningoch somstyrningsåväl internförredskap
brist-är deresultatverksamhetensredovisning avextern

från verk-utgångspunktmedmåste byggassystemenfälliga.
fråninformationinnehålla levandeochkravsamhetens

projektnivåerna.ochinsats-

vänta,attavseendeniär dessaförbättringarAvsevärda
degenerella krav somregeringensföljd avbl.a. ensom

1993:134förordningen omi denuttryckrill nyakommer
anslagsframställning.ochårsredovisningmyndigheternas

också iriktning kan sesrättipositiva stegTydliga
budgetåret 199293,avseendeårsrdovisningförstaSIDA:s
kraven.demedenlighet nyaiupprättatssom

genomförasdockbehöverinsatserytterligareAvsevärda
bistånds-olikainom deminståren, intekommandedeunder

organen.

långsiktigtmedförändringsarbeteochutvecklings-Ett
påinriktaserfarenhetminmåste enligteffekterpositiva

deförmåga göraattorganisationens egenstärkaatt
självattochuppgifterolikamellanavvägningarnarätta

Insatserlösa dem. avvägarna atteffektivamestdefinna
påliggabörhuvudsakligenär ett somslag ansvardetta

för attockså ett ansvarharledning. Dessamyndigheternas
resultatkultur.internframväxtenstödja enav

framför alltkraftermyndighetsinterna somolikaärDe
inkludera myn-dettaivillsådant Jagarbete.ikrävs ett

linje-inyckelbefattningarpådighetsledningen, personer
samtorganisationernafackligadestabsfunktioner,och
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eldsjälar i alla olika delar organisationen. ärav Det
när i dessa olikapersoner roller i formergemensamma
börjar diskutera problem och handlingsvägar målin-ettsom
riktat framgångsriktoch förändringsarbete kan form.ta

stödYttre ikan dessa sammanhang stor betydelse,vara av
såvitt jag kunnat bedömamen finns inom den nuvarande

biståndsförvaltningen inget forum eller etablerad förform
sådantett samarbete. modellEn jag bedömersom som

användbar i ärsammanhanget s.k. bench-marking. Modellen
påbygger frånaktiv insats deen medverkande organisatio

nernasfunktionernas sida i systematisk jämförelseegen en
och analys motsvarande organisationfunktion,av en t.ex.
inom biståndsförvaltning.ett landsannat Bench-marking-
modellen skiljer alltsåsig frånhelt traditionellamer
komparativa studier genomförda externa granskare.av Bench-
marking-arbetet bör lämpligen utvecklas finnaoch en
lämplig form inom för det genomförandearbe-ramen te som
bör inledas.

sådantEtt utvecklingsarbete ligger i linje med en av
resultatstyrningens bärande Långtidéer. gående delegering

verksamhets- ochav ekonomiansvar skall leda till ett mer
effektivt samlat resursutnyttjande. Nära avnämarna, klien-
terna eller ärmottagarna förutsättningarna bästade att
avgöra hur insatserna bäst bör utformas. Närheten ocksåär
avgörande för löpandeden verksamhetsuppföljningen.
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FÖRSLAG8 MINA GENOMFÖRANDEOCH DERAS

8.1 Styrning

I detta avsnitt skall jag utveckla mina förslag frågani
styrning denom svenska medverkanav i det internationella

utvecklingssamarbetet. görJag utgångspunktdetta frånmed
övervägandende jag redovisat i kapitel 6. villJag dock

än gång påpeka mina övervägandenen att förslag hålleroch
påsig relativt övergripande nivå åtskilligten och att

fortsatt utvecklingsarbete kommer krävasatt innan ett
fungerande resultatstyrningssystem sägaskan finnas i den

biståndspolitiken.svenska

Grundläggande för styrningen utvecklingssamarbetet ärav
riksdagens uppdrag till regeringen. Detta sigtar uttryck
i de riksdagen fastlagda målenallmännaav bistånds-för
politiken ioch de beslut årligenriksdagensom fattar med
anledning regeringens budgetproposition.av I de senare
ingår både ställningstaganden ifråga utvecklingssamar-om
betets allmänna inriktning och beslut anvisandeom av an-

biståndsändamål.slag för

Formerna för styrning utvecklingssamarbetet ärav en nyc-
kelfråga när gällerdet bedömaatt vilken organisation och
vilka behövs förresurser dess genomförande.som ärdagI
det svenska utvecklingssamarbetets styrformer komplexa och
i sig mycket resurskrävande. Ansvarsförhållandena mellan
regering och myndigheter är i utsträckningstor oklara.

Det allmänna införandet resultatstyrning iav den statliga
verksamheten innebär särskilt påkraven ökaratt redovis-
ning och analys den genomförda verksamheten.av gäl-Detta
ler i samtliga led i styrningskedjan riksdagen regering--

myndigheter genomförandeorgan.en - -
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för redo-formernautvecklaattmedarbetetattJag anser
nivåer inompå samtligaprioritethögbörvisning ges

åren.kommandedeunderbiståndsförvaltningen

effek-är ettinsatsergenomförandet avUtkontraktering av
lämpademestinsatsvarjeförutnyttja densätt atttivt

offentligagenomförandet avUtkontraktering avresursen.
allmännaregeringensiinslagviktigtär ettuppgifter

störstaiattmedlinjeiävenförvaltningspolitik och
svenskutvecklaanvända och enutsträckningmöjliga

utkontrakte-För attutvecklingssamarbetet.iresursbas
bör byggadensätteffektivtpå ettskall fungeraringen

kompetens-högaställerDettai konkurrens.på upphandling
imyndigheterna, menframför alltuppdragsgivarenpåkrav

framhållaviktigt attärregeringen. Detocksåfallvissa
iintegenomförandeledet,imåste liggakonkurrensenatt

biståndsorgan.olikaförhållandet mellan

riks-enligtskall,utvecklingssamarbetetbilateraladetI
propositionen omanledningmed avbesluttidigaredagens

biståndet prop.samarbetsfrågor iochstyrnings-
199293:342, avrskr.199293:UU26,bet.1992932244,

främstautgöra detlandstrategierfastställdaregeringen
förregeringens ansvargör attDettastyrinstrumentet.

enskildamedsamarbetetomfattningenoch avinriktningen
förstärks.tydliggörs ochu-länder

landstrategiernaäreffektivitetsperspektivettSett ur
ansträng-nödvändigagäller devadbetydelsefullasärskilt

i detkoncentration svens-ökadtillbidraatt enningarna
utvecklingssamarbetet.ka

påminingående redovisat synrelativtkapitel 6iharJag
ytterligareavseendenvissailandstrategiprocessenhur

framhålla attär attdetangelägetSärskiltutvecklas.bör
UDUattochregeringenhosliggerföransvaret processen

underlags-nödvändigttillförsarbetetför attansvarar
markeraockså viktigt attärDetanalyser.ochmaterial
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regeringens ledande roll i inledningen ett enskiltav
landstrategiarbete. Därutöver vill jag särskilt framhålla
vikten de sektoriella- ämnesmässigaochav aspekterna i
strategiarbetet. För analyserna i dessa avseenden bör
biståndsmyndigheterna ha det primära ansvaret.

Inom regeringskansliet bör, hittills, Utrikesdeparte-som
mentets avdelning för internationellt utvecklingssamarbete
UDU för beredningsvara och det praktiska utövandet av
regeringens styrning området.inom UDUzs roll som ansva-
rig för biståndsförvaltningens koncernstyrning bör komma
till uttryck.

Som inslagett i denna styrning bör biståndspolitisken
förordning utarbetas och beslutas regeringen. Förord-av
ningen bör innehålla de generella regler och riktlinjer

bör gälla försom bl.a. utarbetande landstrategier.av

En biståndsmyndigheternasavveckling av styrelser är fullt
möjlig. Mina överväganden i denna pådel bygger de allmän-

överväganden tidigarena gjortssom Kommitten för-av om
valtningsmyndigheternas ledningsformer SOU 1993:58. Jag
finner påatt kraven politisk insyn i utvecklingssamarbe-
tet kan tillgodoses inrättandet rådgenom ett knutetav
till tvåFörSIDA. ärenden,typer u-krediterav stödoch
till svensk u-landsforskning, bör särskilda beslutsorgan
knutna till berörda myndigheter skapas.

Anslagsstrukturen bör återspeglingtydligge en av
biståndspolitikens inriktning innehåll.och försom en
stor del övriga styrningsfrâgorav hänger möjligheterna
härvidlag påmed kraven förbättradsamman redovisning av
verksamheten. Min bedömning är näratt redovisningarnas
kvalitet förbättrats bör det fullt möjligtvara att
avskaffa dagens uppdelning i anslag för sak- respektive
förvaltningsändamål. föreslårJag fortsatt analys ien
frågan tydligare anslagsmässigom en koppling mellan
anslagen för multilaterala respektive bilaterala ändamål.
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Organisation8.2

iredovisatjagövervägandenfrånutgångspunkt deMed
organisation m.m.biståndsförvaltningenskapitel 7 om

i dennaförslagmittpreciseraavsnitti dettajagskall
fråga.

ettorganisationsförslag sommittviljaskulle seJag
ochrolltydlighetökad enutvecklingen entill avbidrag

internationellasvenskai deteffektivitetförbättrad
bistånds-tilluppdragRegeringensutvecklingssamarbetet.

genomföra insatserskalldennaattbörförvaltningen vara
Förvaltning-biståndspolitiken.svenskadenmedenligheti

tillämpa ettsjälvständigt kunnauppdragetinomskallen
tillanpassadestödformerocharbets-spektrumbrett av

insatsen.enskildaden

medenlighetietc.insatserberedningenför avAnsvaret
landstrategifastställdregeringeniriktlinjerna aven

sinbör ibiståndsmyndigheterna. Dessatillbör delegeras
utformningnärmareför insatsernasansvaretdelegeratur

utlandsmyndigheten.berördatill dengenomförandederasoch

ambassadernasutlandsmyndigheternasstärkaattGenom
bilate-genomförandetiuppgifter avochoperativa ansvar

förhållandetockså attjagutvecklingsinsatser, anserrala
markeratettochförtydligas gesmottagarländernatill

innehåll.

påutvecklingssamarbetetberedningenföreslår att avJag
två olikai organ.skerhemmaplan

för detmedmyndighet ansvarbörorganet envaraDet ena
utvecklingssamarbetet.fattigdomsinriktadelångsiktiga

ochväl kändabehålla mycketdenlämpligenbörMyndigheten
markeringävenär avDetta enbenämningen SIDA.etablerade
medbör arbetahuvudsakligen sammaSIDAnyadettaatt
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frågor och med inriktning Ävendagenssamma SIDA.som an-
frågorförsvaret forskningssamarbete u-länderom med och

stöd till u-landsforskning, i pådag liggersom SAREC, bör
påligga det nya SIDA.

Det andra börorganet för utvecklingssamarbetesvara med
inriktning på insatser inom näringslivs- infrastruk-och
turområdena. innebärDetta biståndsorganatt ett nytt
byggs De bör utgöraupp. resurser kärnasom organets finns
i dag hos BITS, SWEDECORP, Swedfund International AB och
SIDA huvuddelen infrastrukturbyrå.dessav

Det näringslivs- infrastrukturorganetochnya kan organi-
myndighet.seras ocksåsom Det skulleen möjligen kunna

formenges ett staten helägtsom aktiebolag.av En fort-
satt frågaanalys denna bör göras. Förav betecknaatt

särskiltorganets framträdande roll finansiärsom av
insatser inom områdenade angivna föreslår jag att det
benämns Swedish Fund for International Development
SFID.

Mitt förslag tvåuppdelning i påom en myndighets-organ
nivån är dels föruttryck behoven verksamhetsmässigav och
organisatorisk koncentration, dels ett föruttryck orga-

skilda behovnens kopplingar till främstav den svenska
resursbasen och den kompetens därmed behöverorganen
besitta.

Det nya SIDA:s huvuduppgift bör att för detvara svara
långsiktiga fattigdominriktade utvecklingssamarbetet.
Detta bör påinriktasdels samarbete inom ett välantal
definierade sektorer ämnesområden,och dels tydligges en
geografisk inriktning överensstämmersom med dagens s.k.
programländer. primäraDet styrinstrumentet gällervad
samarbetets inriktning bör de regeringenvara fast-av
ställda landstrategierna. Inom de strategiernaramar anger
bör myndigheten ha frihetstor att utforma insatserna.en
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genomförs i daginriktningdennamedUtvecklingssamarbete
ochu-ländermedForskningssamarbeteSAREC.ochSIDAav

institutionerochorganisationerinternationellatillstöd
utgörforskningrelevantu-ländernapå förinriktningmed

verksamhet.nuvarandeSAREC:shuvuddelenabsoluta avden
obestridligochär storutbildning avhögreochForskning

syfteutveckling. Ilångsiktigau-ländernasförbetydelse
beredningeni avkvalitethögupprätthålla enfortsattatt

särskildamedsystembör ettu-landsforskningärenden om
beak-Medmyndigheten.iinförasforskningsföredraganden

samordningorganisatorisk avärfaktorer endessatande av
möjlig.verksamheterSAREC:sochSIDA:s

ligga attävenbörarbetsuppgifterSIDA:snyadetI
katastrof-ärendeni de ombeslutochberedningförsvara ansvarsområderegeringensinomliggabörinteinsatser som

enskildaandraochfolkrörelserbistånd genomsamt om
organisationer.

iFör beslutenrådighetsverk.ettorganiseras somkanSIDA
såibör docku-landsforskningsvenskstöd tillärenden om

Dele-myndigheten.tillknytasdelegationsärskildfall en
inst-medförordningenibör reglerasuppgiftergationens

förordnasbörledamöterna avochmyndighetenförruktion
delegationensbörgeneraldirektör varaSIDA:sregeringen.

råd-ettknytasvidarebörmyndighetenTillordförande.
börsammansättning m.m.uppgifter,Rådetsgivande organ.

regeringen.beslutas av

ytterligarebör SIDAuppgiftergenomföra dessaFör att
berördainomkunnandesittochkompetenssinutveckla

lång-sitttillgodoseämnesområden. För attochsektorer
myndighetenbörkompetensförsörjningbehovsiktiga av

svenskaförhållande till densittbreddaochförstärka
resursbasen.s.k.
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gällerVad innebärSFID mitt förslag att gt; nytt organ
bör bildas med för utvecklingssamarbeteansvar inom
näringslivs- infratsrukturområdena.och I denna mening bör
SFID för huvuddelen insatsersvara deav BITS, SWEDE-som
CORP och SIDA i dag för inom områden.dessasvarar

förvaltningsrättsligaAv skäl börkan inte den verksamhet
Swedfund International bedriverAB innefattas i SFID i det
fall detta organiseras myndighet. organiserassom där-en
emot SFID aktiebolagett börsom Swedund International
AB:s ingånuvarande verksamhet i detta.

I det fall SFID organiseras myndighet kansom deten orga-
niseras enrådighetsverk.ett Försom beslut i ärenden om

biståndskrediteru-krediter, och villkorslâns.k. bör dock
såi fall särskild delegationen knytas till myndigheten.

Delegationens uppgifter bör regleras i förordningen med
instruktion för myndigheten och ledamöterna bör förordnas

regeringen.av SFID:s generaldirektör bör delegatio-vara
ordförande. Tillnens myndigheten ocksåbör knytas ett

rådgivande gällerVad dessorgan. uppgifter, sammansätt-
ning bör generaldirektörenm.m. själv besluta.

I det fall SFID organiseras aktiebolagett börsom själv-
fallet de i detta fall tillämpliga reglerna gälla. Detta
betyder bl.a. att styrelse utsesen bolagsstämman ochav
att denna förordnar verkställande direktör för bolaget.

De svenska utlandsmyndigheterna kommer, när intergrationen
ambassaderna ochav de f.n. i SIDA:s organisation ingående

biståndskontoren är fullt genomförd vid årslutet 1994,av
utgöraatt betydligt större viktigareen och förresurs

utvecklingssamarbetet än i dag. i föreningDetta, med
utlandsmyndigheternas fysiska närhet till stöddade insat-

och mottagarlandetsserna regering, institutioner osv.,
gör väl ägnadede att för genomförande uppfölj-svara och
ning bilateraladet utvecklingssamarbetet.av
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därför regel-böruppföljningsansvaretochGenomförande-
utlands-berördtillfrån SFIDochSIDAdelegerasmässigt

uppläggningenliksom avför detta,myndighet. Formerna
generell reg-behovregeringens avochlandstrategiarbetet

bistândsformervissahanteringmyndigheternas avlering av
för-biståndspolitisksärskildibör regleras nyenetc.,

ordning.

utlandsmyn-berördasåväl SFIDoch somSIDAMyndigheterna,
arbetsformersinautforma egnafrihet attdigheter, ges

läggsbetydande ansvarorganisation. Ettinresinoch
myndighetschefer.på berördadärför

ingått iinteredovisat,inledningsvisjaghar,Det som
organisa-förslaglämna omochanalyseraattuppdragmitt

Östeuropa.ochCentral-medutvecklingssamarbetettion av

Dsutredningsärskildbehandlatsnyligen enFrågan avhar
samarbeteSverigessamordningochInriktning av1993:79

är60s.utredningenEnligtÖsteuropa.ochCentral-med
lämpadintemyndighetsstrukturu-landsbiståndets nuvarande

Utred-Östeuropasamarbetet.ochCentral-hanteraför att
förmyndighet mersamladattdock enomningen menar

skulleinrättades, argumen-samarbetsformeregennyttiga
ingå i dennalåta östsamarbetetför attstarkareten vara

uppgifter.myndighets

utvecklings-förorganisationsamladförslagMitt en nyom
infra-ochnäringslivs-inomu-ländernamedsamarbetet

irollorganetsfrågan det nyastrukturområdena gör att om
föremål förbliÖsteuropa börochCentral-medsamarbetet

prövning.ytterligare
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8.3 frågorVissa övriga

mittUnder utredningsarbete har mindreett särskildaantal
frågor med anknytning till Dåuppdraget uppkommit. min tid
inte ingåendemedgivit utredning väljer jag att endast
kortfattat redovisa dem.

förAnsvaret rekrytering personal till internationellaav
organisationer, företrädesvis inom FN-systemet, bör kunna
samordnas och tydlig organisatoriskges hemvist.en SIDA
har i dag ett för rekryteringansvar biträdandes.k.av
experter, motsvarande tydligamen utpekande ettav organ
med för rekrytering till högreansvar tjänster saknas.
Frågan är vikt framför tvåallt skäl.av Delsav anses
Sverige åtminstoneunderrepresenterat påvara nivåervissa
inom de internationella organisationerna, dels kommer ett
eventuellt EGEU-medlemskap öppnaatt ett stort antal nya

förposter svenskar.

bistândsinsatserRevision genomfördaav med svensk statlig
finansiering områdeär ett omgivet flera principiellaav
frågor. När gällerdet svenska statliga myndigheter har
Riksrevisionsverket RRV regeringens generella uppdrag
att för revisionen. statsbidragsvara till svenska organi-
sationer, företag ocksåärm.fl. regelmässigt förknippade
med villkorett bidragetsatt användningom kan granskas

NärRRV. detav verksamhet finansieratsannan medsom
statliga medel, it.ex. ett landsannat offentliga
förvaltning eller inom enskild organisation ien ett annat
land, är avtalsfrågadetta inte självklarten som ettger
svenskt möjlighet till revisionorgan och granskning.

biståndspolitisktInom viktigtett område saknar regering-
i dag helt formellaen styrmedel, samtidigt även desom

informella ärstyrmedlen mycket begränsade. gällerDetta
de bistånd folkrörelserresurser som avser ochgenom
andra enskilda organisationer NGO-bistånd.s.k. Resur-
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årunderbetydligt senareökatområdepå hardettaserna
kronor.miljoner875tillbudgetåret 199394uppgåroch

medlen.fördelningenför avSIDA svarar

i denresultatstyrninginförandet avbakgrundmot avSett
svartettNGO-biståndet närmastärverksamhetenstatliga

SIDAellerregeringenförmöjligheternaformellahål. De
ärverksamhetorganisationernasinriktningen avstyraatt

attmöjligheternaävengällerDettabegränsade.mycket
NGO-biståndetsresultat.insatsernasanalyseranärmare

bakgrunddennabör motresultatstyrningenförhållande till
analysarbete.särskiltföremål för ettbli

informationför omsärskilt ansvari ettdagharSIDA
för-ochutvecklingssamarbete ominternationelltsvenskt

åliggeruppgiftmotsvarandeNågonu-länderna.ihållandena
bakgrundMotbiståndsmyndigheterna.någon andradeinte av

myndighetsnivånpåorganisationförslag nymina enomav
ansvaretävenbörbiståndsförvaltningenstatligainom den

bistånds- ochomfattningenoch avinriktningenför samt
övervägas.u-landsinformationen

biståndsför-föransvaretävenfråga gällerMotsvarande
redovis-föransvaretochstatistikförsörjningvaltningens

internationel-olikatillbiståndsinsatsersvenskaning av
i daguppgift ansvararÄven för dennaorganisationer.la

SIDA.

förslagenGenomförande av8.4

attartenär denförslagmina avflertaletabsoluta avDet
nödvändigafattaattmandatregeringensinombör liggadet

förändringargällerNär detgenomförande.derasbeslut om
tidigaretillhänsynmedär det,myndighetsstrukturenav

god-riksdagensmednödvändigtriksdagsbeslut,fattade
kännande.
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Samtliga förändringar biståndsförvaltningensav organisa-
tion bör kunna beslutade genomfördaochvara den juli1
1995. börDetta inte utesluta vissa förändringar,att

biståndsmyndigheternast.ex. gällervad styrelser, kan
genomföras tidigare.

föreslårJag kommittéerexpertgrupperatt tre tillsätts
för genomförandet förändringarna fårochav att dessa föl-
jande huvudsakliga uppgifter:

Integrationen SIDA:s och SAREC:sav nuvarande verksamhe--
ter och genomförandet särskilda insatser förav att
utveckla den organisationens kompetens särskiltnya vad
gäller sektor- ämneskunnandetoch desamt krav föränd-de
rade styrformerna ställer.

Inrättandet och uppbyggandet ett förnytt- av ut-organ
vecklingssamarbete på näringslivs- infrastruktur-och
områdena.

Utveckling regeringskansliets organisation,av styrfor--
och kompetens särskiltmer vad resultatstyrningavser och

fördjupad analys utvecklingssamarbetetsav effekter.

De tre bör påarbete inriktasgruppernas tillatt rege-
ringen lägga fram förslag organisation och förom resurser

biståndsförvaltningensden första verksamhetsårnya dvs.
enligt mitt förslag budgetåret Förslagen från199596.

i den börgrupperna delen redovisassenare isenast okto-
ber för1994 förslagenatt skall kunna behandlas i 1995
års budgetproposition.

Grupperna bör vidare under tiden fram till den organi-nya
sationens ikraftträdande även genomföra vissa kompetens-
utvecklande insatser, framför allt gällervad resultat-
styrning.
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arbete gesi de tre gruppernasdetangeläget attärDet
från berördadedeltagandebrettetttillmöjligheter

anställdasär deDetpersonal.derasochorganisationerna
för defundamentet nyaärerfarenheter somochkompetens

med-berörda attför deförutsättingarGenerösaorganen.
enligt allärslagdettaomställningsprocesser aviverka

framgångsfaktor.strategiskerfarenhet en

skri-förslagvissätt, engenompå lämpligtbörRegeringen
inriktning-riksdagen omvåren informera1994undervelse,

vilkagenomföras ochförändringsarbete avsessomdetaven
bör ha.arbetetattmål regeringen anser



Kommittédirektiv

w
Bilaga

Dir. 1993:87
Effektiviteten biståndsadministrationeni

Dir. 1993:87

Beslut vid regeringssammanträde 1993-06-24.

Statsrådet Svensson anför.

Mitt forslag

Jag föreslår särskild utredareatt tillkallas meden uppdrag utarbeta för-att
slag hur den statliga administrationenom det internationella utvecklings-av
samarbetet kan rationaliseras och effektiviseras.

Bakgrund

Handläggning ärenden Sveriges internationellaav utvecklingssamar-om
bete bedrivs dels inom Utrikesdepartementet UD och utrikesförvalt-
ningen, dels inom fyra myndigheter; Styrelsen för internationell utveckling
SIDA, Styrelsen för u-landsforskning SAREC, Beredningen för interna-
tionellt tekniskt-ekonomiskt samarbete BITS och Styrelsen för internatio-
nellt näringslivsbistånd SWEDECORP. Dessa myndigheter, i dagligt tal
de s.k. biståndsmyndigheterna, handlägger huvudsakligen frågor inom ra-

för Sveriges bilaterala utvecklingssamarbete.men inom UD handläggs såväl
frågor den Övergripande inriktningen biståndetom frågor detav som om
multilaterla utvecklingssamarbetet.

Medel från den biståndsramenstatliga finansierar bl.a.även verksamhe-
vid Styrelsenterna för u-landsutbildning i Sandö Sandö U-centrum och

Nordiska afrikainstitutet.
De sammanlagda kostnaderna för administrationen det internationellaav

utvecklingssamarbetet vid alla dessa uppgår f.n. till 500 miljonerorgan ca
kronor eller 3,5 % den statliga s.k. biståndsramen.ca Antalet statligtav an-
ställda med uppgifter inom biståndsområdet är 800 Vid inter-ca personer. en
nationell jämförelse dessasiffror låga.är

Av anslagstekniska skäl finansieras UD:s och utrikesförvaltningens samt-
liga administrativa kostnader över ett anslag. Kostnaderna förgemensamt
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finansie-utvecklingssamarbeteinternationelltärendenhandläggning omav åt-sedanprincipDenbiståndsramen.från somavräknings.k.engenomras skallutvecklingssamarbetetavräkning är attdennaförår tillämpasskilliga
stnader.ksinasamtligabära egna

fördelningochmyndighetsstruktur ar-avnuvarandeBiståndsområdcts
i dengrundsinharmyndigheter ex-ochdepartementmellanbetsuppgifter

biståndsfonner somframväxtdenoch nyabiståndets volym avpansion av år.första1980-taletsochdelandra1970-taletsunderskeddehuvudsakligen
dessamedarbetadeutredning senasttill denuppdrag somRegeringens

biståndetallt utan-framföravsågBiståndsorganisationsutredningen,frågor,
arbetsfor-ochOrganisationbetänkandesittIprogramländerna.s.k.deför

utredningenföreslog1990:17,utvecklingsbistånd SOUbilateraltinommer 1991ljuliDenbildas.skullenäringslivsbiståndförbl.a. nyttettatt organ
näringslivs-internationelltförStyrelsenmyndighetennybildadedenövertog

ImportkontoretåvilattidigareuppgifterSWEDECORP de sombistånd
medsamarbeteindustriellt u-förFondenIMPOD,u-landsprodukterför

industribyrå.SIDA:shuvuddelenochSwedfund avländerna
internationelltföravdelningenvidbiståndsfrågornahandläggsUDInom

berörsutsträckningvissu-avdelningen. Is.k.denutvecklingssamarbete
UD-avdelningar.övrigaäven

utvecklingssamarbe-frågoralltframförinnefattar omhandläggningUD:s
biståndsmyndigheternasstyrningenövergripandeden avochinriktningtets organi-internationellaförhållanden tillSverigesgällerdetNärverksamhet.

regio-deochVärldsbankenutvecklingsområdet FN-organen,sationer
uppgifterdepartementalasåvälförUDutvecklingsbankernanala svarar

harverksamhetendel re-Dennahandläggning.myndighetsliknande avsom multilateraltsvensktför översynkommittén avbehandlatsnyligenlativt av
betänkandetiövervägandensinaredovisadevilkenutvecklingssamarbete
Regeringens1991:48.SOUorganisationerinternationellaBistånd genom 1992iredovisadesförslagutredningensanledningmedställningstaganden av

4.bil.199192:100budgetproposition prop.års
förhållandeiuppgifterochrollerUD:sochregeringskanslietsFrågor om bådadeiöversiktligt berörtsrelativtendastharbiståndsmyndigheternatill

ija-dengällersak1991:48. SammaSOUoch1990:17SOUutredningarna
inomsamarbetsformerochstyrnings-utredningenavslutade1993nuari om

förändradförslaglämnade inga omUtredningen1993:1.SOUbiståndet
uppdrag.i dessingickhellerintevilketorganisation etc.,

bil.199293:100prop.budgetpropositionåretstillanmälanminI
uppdragmed atttillsättasbordeutredaresärskildjagaviserade176 att ens. utgångs-Minbiståndsadministrationen.inombesparingarförslag tilllämna

grund,analysutredningens somnämndadenbl.a.medpunkt nyssatt,var mål ochgivnamed ramarmöjligheterna attöversystematiskt sätt seett
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rationalisera förvaltningen och ekonomiskagöra besparingar. Denna över-
bör enligt min meningsyn inledas.nu

Uppdraget

I ljuset riksdagens nyligen beslutade besparingsåtgärderav har jag detsett
nödvändigt undersöka besparingarsom att vilka rationaliseringar och somär möjliga vadgöra gälleratt regeringskansliets handläggning bistånds-av

ärenden inom biståndsmyndigheternassamt förvaltningar,
Det är därför önskvärt den i vintrasatt avslutade utredningen styr-omnings- och samarbetsformer inom biståndet kompletteras. Det bör utredas

hur med givna mål och för biståndspolitikenman kanramar rationalisera
förvaltningen och ekonomiskagöra besparingar.

Det kräver genomgång hur UD:s ochen myndigheternasav verksamheter
kan rationaliseras och effektiviseras så kvaliteten i denatt operativa verk-
samheten höjs. Det kan innebära systematisk kompetensuppbyggnad,mer
utkontraktering, omprövning funktioner, förändradeav organisationsfor-

etc.mer
Utredaren bör redovisa bedömning effekternaen sina förslagav av

verksamheten i mottagarländerna,
Riksdagen har nyligen behandlat propositionen prop. 199293244 om

styrnings- och samarbetsformer biståndeti bet. 199293:UU26, rskr.
199293:342. Propositionen, huvudsakligen byggersom överväganden
och förslag från kommittén rörande stymings- och samarbetsformeri bistån-
det SOU 1993:1, föreslår bLg, formerna föratt regeringens mål- och resul-
tatorienterade styrning inom biståndet biståndsmyndighetemaoch av ut-
vecklas. Utgångspunkterna i regeringens proposition och det riksdagenav
godkända utskottsbetänkandet bet. 199293:UU26 skall enligt min mening

vägledande även för denvara aktuella översynen.nu
Regeringens och UD:s roll i förhållande till biståndsmyndighetema bör

enligt propositionen präglas mål- och resultatorienteradav styrning.en Sam-
arbetet med enskilda mottagarländer bör i ökad utsträckning präglas hel-avhetssyn på det svenska i det enskilda landet.engagemanget

Bland denna bakgrundannat mot föreslås i propositionen även den iatt
dag tudelade fältrepresentationen beskickningar och SIDA:s biståndskon-

mottagarländernator i integreras. sådanEn förändring skall även möjlig-
göra administrativa besparingar.

Handläggningen i regeringskansliet ärenden internationelltav utveck-om
lingssamarbete med u-länder i Afrika, Asien och Latinamerika bedrivs i det
närmaste åtskilthelt från samarbetet med Öst-de demokratierna i ochnya
Centraleuropa. Öst-Formerna för och Centraleuropasamarbetets organisa-
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särskildbehandlasmyndighetsplanetpå enavochregeringskanslietition
utredning.

utredaren.särskiltbeaktasbörNågra aspekter av
fråganiviktig komponentledningsformer ärBiståndsmyndigheternas en
liggerledningsformernuvarandeförgrundTillbiståndet.styrningen avom delsstatsförvaltningen,inomfinnsledningsprincipergenerellade somdels

biståndet.inomspecifikt finnsdeltagandekunskap, etc.behov somde av
myndigheternastatligadeledningförprincipergenerellaNuvarande av

på-denIår 1987.frånverksledningsbeslut nus.k.riksdagensbygger
ledningsformerförvaltningsmyndigheternas m.m.utredningengående om

bakgrund attbl.a.sker mot avprinciper. Dettadessa1992:10 prövasdir.
förmöjligheternaregeringen attsamtverkschefsåväl styrelse utses avsom

för-principiellaUtredningensklargöras.börutkrävaregeringen att ansvar
bi-förslagochöverväganden omi dennesutredarenbeaktasbörslag av

sammansättning etc.uppgifter,styrelsersståndsmyndigheternas
fortsattförbetydelsekompetensutveckling enär storochUtbildning av

bak-särskilt motaccentueratdettadelUD:s ärbiståndet. Förikvalitethög
resultatorienterade styr-mål- ochdenfördepartementetsgrund ansvarav

uppgifterdessaklaraFörmyndigheter. attberördaförhållande tilliningen
ädamålsenligoch attkvalificerad kompetens enbesitterUDviktigtdet attär

upprätthålls.ochbyggsstrukturintern upp
myndigheternavidkompetensutvecklingochutbildningaspekterVissa

sättintressantmycketpåår sedannågra ettförbiståndsområdet belystes
1988.SIDAsigLärrevisionsrapporteniRiksrevisionsverketav

såväl denför egna per-attharbiståndsmyndigheterna ett ansvarochUD
medver-m.fl.konsulterinstitutioner, somresursbasens.k.densonalen som

ochkompetenssinutvecklarkontinuerligtinsatsersvenskñnansieradeikar
behovenanalyserabakgrunddennabörUtredaren motkvalifikationer.sina

bi-inomkompetensutvecklingochkompetensförsörjninglångsiktigav finansieringförformer avlämpligaföreslåochståndsadministrationen
denna.

bör attutredarenföruppgift varaföregående attangettdethar i enJag
mel-uppgiftsfördelningenochföreslå förändringaroch ansvars-analysera av

biståndsmyndigheterna.sidanå andraochregeringskanslietå sidanlan ena
interna-tillförhållandeSverigesgällersammanhangfråga i dettasärskildEn

och deVärldsbankenFN-systemet,minst inominteorganisationer,tionella
förslagfråga lämnai dennabörUtredarenutvecklingsbankerna.regionala

inter-destödet tilli ochengagemangetsvenskasamladedetförformernaom ochsamordningstörreåstadkommasyftei attorganisationernanationella
enhetlighet.
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Arbetets bedrivande

Utredningens arbete bör bedrivas skyndsamt och dess överväganden och
förslag bör redovisas i decembersenast 1993. Det minär avsikt förslagenatt
skall kunna genomföras fr.o.m. budgetåret 199495.

Utredaren skall i sitt arbete i tillämpliga delar följa regeringens direktiv
dir. 1988:43 till kommittéer och särskilda utredare angående beaktande avEG-aspekter i utredningsverksamheten.

Utredaren bör analysera konsekvenserna sina förslag jämställd-av etturhetsperspektiv.

Hemställan

Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jagnu regeringen be-att
myndigar det statsråd har till uppgift föredrasom att ärenden intematio-omnellt utvecklingssamarbete och mänskliga rättigheter

tillkallaatt särskild utredareen omfattad kommittéförordningenav-1976:119 med uppdrag utarbeta förslagatt hur den statliga- administ-om
rationen det internationellaav utvecklingssamarbetet kan rationaliseras och
effektiviseras,

beslutaatt sakkunniga,om sekreterareexperter, och biträdeannat utre-daren.
Vidare hemställer jag regeringenatt beslutar

kostnadernaatt skall belasta tredje huvudtitelns reservationsanslag C
Andra biståndsprogram, anslagsposten 8. Utredningar m.m.

Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller
hans hemställan.

Utrikesdepartementet
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