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Till statsrådet och chefen för

Justitiedepartementet

Genom beslut december12 1996 bemyndigade regeringen chefen för
Justitiedepartementet tillkalla kommitté medatt uppdrag samråda iatten
frågor utvecklingssamarbete inom rättsornrådet.om

Med stöd bemyndigandet förordnades den 27 februari 1997av som
ordförande kommitténi f.d. generaltulldirektören Ulf Larsson.

Som ordförandevice förordnades den 10 1997 rikspolischefenmars
Sten Heckscher.

Som ledamöter förordnades den 10 1997 byråchefen Permars
Colliander, byråchefen Bylén,Per avdelningschefen Birgitta Johansson,

Åbergpolisintendenten Maria byråchefenLager, Kazimirnumera samt en-
Åberg.hetschefen AnnLis Den l december 1997 förordnades kammar-

åklagaren Åberg.Lise Tamm, dag entledigades byråchefen Kazimirsamma
Som sakkimniga förordnades den 10 1997 kanslirådet Annamars

Brandt departementssekreteraren Pia Stavås.samt oktoberDen 27 1997
förordnades departementsrådet Peter Strömberg.

Som sekreterare förordnades den 10 1997 kanslirådetmars numera
Åshuvud.Ulrik Som sekreterare förordnades den 27 oktober för-1997

bundssekreteraren Anders Frick, dag entledigades kanslirådet Ulriksamma
Åshuvud från sitt uppdrag sekreterare och förordnades till iexpertsom
utredningen.

Härmed överlämnas delbetänkandet Utvecklingssamarbete på rätts-
Östeuropa.området -

Till betänkandet fogas särskilt yttrande från ordförandenett vice Sten
Heckscher till vilket ordföranden Ulf Larsson ledamöterna Bylén,Persamt
Per Colliander, Maria Lager och Lise Tamm har anslutit sig.

Stockholm i juni 1998

Ulf Larsson

Sten Heckscher CollianderPer BylénPer

Birgitta Johansson ÅbergMaria Lager AnnLis

Lise Tamm
/Anders Frick
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Sammanfattning

Utvecklingssamarbetet på rättsornrådet intensiñeras

I maj 1998 riksdagen regeringens förslag tillantog samarbets-nytt
Östeuropaför utvecklingssamarbetet med Central- och prop.program

1997/98:70. Enligt det perioden 1999-programmet,nya som avser
2001, skall de svenska insatserna inriktas på underlätta den före-att
stående EU-utvidgningen och särskilt bidra till Estland, Lettland,att
Litauen och Polen blir medlemmar i EU. Dessutom skall Ryssland och
Ukraina integreras i de europeiskanärmare samarbetsstrukturema. Med
denna inriktning blir rättsområdet nyckelområde prioriterasett isom
utvecklingssamarbetet. Regeringen återkommer till frågan denäven i
ekonomiska vårpropositionen prop. 1997/98: 150 där konstaterarman

Sveriges utvecklingssamarbeteatt med Estland, Lettland, Litauen och
Polen intensifieras för påskynda ländernas medlemskapatt i EU samt
for öka rättssäkerheten och minska brottslighetenatt i vårt närområde.

Samarbetet fram till i dag

Under de Öst-sju år utvecklingssamarbetet med Central- ochsom
har pågått inom rättsornrådet har de svenska kostnadernaeuropa

uppgått till sammanlagt 63,5 miljoner kronor, rättsväsendetvarav sva-
for eller 50 miljoner. Rättsväsendetsmerparten insatser starktrar ärca

koncentrerade till de baltiska för 90% de totalastaterna som svarar av
insatserna. Inom rättsväsendet det Rikspolisstyrelsen ochär Kriminal-
vårdsstyrelsen har den omfattande verksamheten medan in-mestsom

från Domstolsverket och Riksåklagarensatserna begränsade.är mer
Insatsema under de första årens samarbete hade tonvikt på utrust-

ningsleveranser för modernisera samarbetsländemasatt organisationer,
främst inom polisornrådet. Från 1997 har emellertid insatserna ändrat
karaktär och såär uteslutande inriktade kim-pågottnumera som
skapsöverföring och utbildning.
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utgångspunkterKommitténs

samarbetsprogrammet detinnehållet i detbakgrund ärMot nyaav
kan ökarättsområdet skyndsamtpåde svenska insatsernaangeläget att

Östeuropa. har kom-med JustitiedepartementetsamrådCentral- och Ii
område.arbete till dettakoncentrera sittunder vårenbeslutatmittén att

enbartbehandlar alltsåföreliggerdelbetänkande ut-Det som nu
Östeuropa. Kommit-Central- ochländernamed ivecklingssamarbetet

nödvändiga ökningen insat-underlätta dentillsyftarténs förslag att av
organisa-förbättras ochförankringenpolitiskadenatt engenomserna,

rättsväsendet.samordning inomför ökadskapastion
Östeuropa harCentral- ochländerna isamarbetet medsvenskaDet

myndigheter ochantalbred front ochbedrivits påsedan 1989 ett stort
haft kontakter medKommittén harengagerade.har varitorganisationer

samarbetetför hurallt har vi intresseratframförantal dessa,ett ossav
verksam-studerahar valtVioch finansierats.har organiserats att sex

arbetet.lägga Er-olikartadesinsemellan mycketheter med sätt att upp
kommittén lämp-exempel har ifrån dessaoch slutsatserfarenheter sex

framtidadet gäller denläggerde förslag vihänsyn iliga delar tagit när
rättsområdet.utvecklingssamarbetet inominriktningen av

för forslag:utgångspunkter sinaantalhaftKommittén har ett

programperiodenden kommandeskall underRättsväsendets insatser0
propositionemagrundat påbeslut-med riksdagensenlighetöka i

och 1998:150.1998:70
baltiskainriktas på deförsta handskallsamarbete iRättsväsendets0
UkrainaochPolen, Rysslandmedsvenska samarbetetDetstaterna.

finns,efterfrågan ochutvecklasbör också kunna menresurserom
svenskfrånheltäckande insatsför någondet finns inte utrymme mer

länder.sida i dessa
hel-bildasammanhållna ochmåsteRättsväsendets insatser envara0

Justitie-framför alltRegeringen,ställer krav påhet. Detta att genom
arbetetför hur det operativaaktivtdepartementet, tar ett ansvar

samlad bedöm-ocksåinnebärsamordnas.och Detfungerar att en
måsteverksamhet och finansieringning göras.av

arbeteför sittbättre vägledningfå väsentligtRättsväsendet måste en0
tydlig,finnasmåsteprogramperioden. Detkommandeunder den en

Samar-för insatserna.samrbetsländernaoch med ramgemensam,
respek-iförankring såväl i Sverigepolitiskhabetet måste somen

samarbetsland.tive
reguljärtbyggalångsiktiga målRegeringens är ettatt grann-upp0

Östeuropa. insatserCentral- och Deländernalandssamarbete med i
alltsåomvandlingsperioden måsteunderutgåroch det stöd varasom
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sådant de främjarorganiserat på bestående kontakter ochsättett att
samarbete.reguljärtett

öka Phare-program, dels där-Sverige måste sitt iEU:s0 engagemang
faktiskt delansvariga för verksamheten,för dels därförvi viär attatt

möjlighet få del de svenska pågårhar insatseratten en av som
finansierade Phare. Svenska från rättsväsendet måstevia experter

omfattning olika Phareprojekt.alltså i istörre engageras

politisk förankringbättreEn

Kommittén föreslår Justitiedepartementet,Regeringen,att genom
till överläggningar politisk nivå medomgående initiativ påtar

samarbetsländema, första hand Estland, Lettland och syftei Litauen, i
bilateral överenskommelse på avseendeträffa regeringsnivåatt en

rättsområdet under programperiodenutvecklingssamarbetet inom 1999-
beredningsarbetet inför sådan överenskommelse bör2001. I en myn-

från och respektive samarbetslanddighetsrepresentanter Sverige inom
domstols- respektive åklagarväsende utarbetapolis, kriminalvård,

handlingsplaner för insatserna under programperioden. Tjänstemän från
bör diskutera samarbete lagstiftningsområdetrespektive departement på

uppmärksamhet bildar helhetoch särskild insatsernaägna att en som
beredningsarbetet bedöma hurhänsyn till hela rättskedjan. ingårItar att

med vadde svenska kan samordnas andra länder ochinsatserna som
arbetasbör Phare. säkerställa de förslagskötas För att att somgenom

finansieras Sida delta beredningsarbetet.fram också kan måste i

arbetaEn sätt attnytt

ambitionsnivån dekunna leva till den höjningFör att somavupp
innebära krävs förändringarbilaterala överenskommelsema kommer att

myndighe-rättsväsendets myndigheter.arbetsfonnema inom Inomav
ordinarieutvecklingssamarbetet bättre denmåste integreras iterna

krävssäkerställa tillräckligaverksamheten. För avsättsatt att resurser
beslut och styrningbl.a. myndigheternas ledningar aktiv del itaratt en

utvecklingssamarbetet.myndighetens medverkan iav
helhetssyn skall prägla det svenskaåstadkomma denFör att som

inblandade myndigheterna ochsamarbetet rättsområdet måste deinom
samarbete och samordning.regeringskansliet finna bättre former för

arbetsmodell avpassad tillföreslår därförKommittén rättsvä-ärsomen
förutsättningar.sendets speciella
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utvecklings-informell inrättas förföreslårVi att styrgruppen
rättsväsendet för programperioden 1999-2001.samarbetet inom

Generaldirektören/Överdirektören,skall ellerLedamöter i gruppen vara
Kriminalvårdsstyrelsen, Riks-för Rikspolisstyrelsen,motsvarande,

dessutomSida. Regeringskansliet börDomstolsverketåklagaren, samt
sekrete-Utrikesdepartementen.Justitie- och Endelta arbeteti genom

arbete Justitiedeparte-till stöd förrare/samordnare utses avgruppens
mentet

uppgift skallStyrgnippens vara:

inför de bilaterala överenskom-delta beredningsarbetetaktivt iatt0
regeringsnivåmelsema på

överenskommelsemade bilateralaför intentionernaattatt0 ansvara
uppfylls

projekt rättsväsendets områdehuruvida tänkta inombedömaatt0
överenskommelsernaför de träffadeligger inom ramen

myndig-kompetensuppbyggnaden rättsväsendetsinomfrämjaatt0
vad gällerutvecklingssamarbete och Sidavad inomheter avser

till erfarenhetsutbyte mellanrättsväsendet bidrasamt ettatt myn-
digheterna

respektive landsärskild tonvikt vid de olika insatserna ilägga attatt0
eperspektivinordnas rättskedji ett

svenskautveckla och öka detmyndigheternatillsammans medatt0
samarbetslän-de Phare-projekt pågår ibl.a. iengagemanget som

dema
frånmellan defrämja bättre samordning insatser görsatt som0 en

andra länderoch de frånsvensk sida görssom
eller andramedel för förstudierbehov särskildaidentifieraatt0 av

förberedande insatser.
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Summary

order of the the ofBy Government Minister Justice formed comissiona
for development the legalinternational cooperation in Octoberinsector
1996.

1998 the Parliament passed Government Bill introducingIn May, a
for development cooperation in Central and Easterna new programme

Bill 1997/98:70. This theGov. whichEurope new programme, covers
facilitatingwill the forthcomingperiod 1999-2001, concentrate on

of the and, in particular, theenlargement European Union accession to
Lithuania and Poland.the of Estonia, Latvia, Furthermore,Union

ofdesigned closer integration Russia and Ukraine theintoto promote
this orientation, the legalEuropean cooperation Givenstructures. sector

will be for development cooperation. Thepriority Governmenta area
this theme Spring Bill Gov. Billin its Economicreturns to

1997/98:150, which that Sweden’s development cooperationnotes
with Lithuania and Poland will be intensified orderEstonia, Latvia, in

the and enhance the ruleexpedite these countries’ accession EUto to to
of law and reduce neighbouringcrime in region.our

million theSweden has total of 63.5 SEK inspent a seven years
the legal with theduring which development cooperation in sector

andof Central and has beencountries Eastern Europe in progress,
about of this been allocated the judicialmillion SEK has50 to

four has focusedauthorities. The contribution of these authorities
Baltic which of themainly the 90states, at cent programmesperon

Nationalhave been directed. The National Police Board and the Prisons
ofand Administration have accounted for the shareProbation major

these while the contributions of the National Courtsactivities,
beenAdministration and the Office of the Prosecutor-General have on

smaller scale.a
first of development the focusDuring the cooperation was onyears

for the of modernizing thesupplying equipment counterpartpurpose
police organizations inin the cooperation countries,organizations

the thrust of developmentparticular. Starting in 1997, however,
shifted, focuses almost exclusivelycooperation has and onnow

oftransfer knowledge and training.
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of the development cooperationthe orientationGiven new
of Sweden’s the legalrapid intensification activities inprogramme,

affairs essential the of Centralfield and home in countriesjustice
decided, consultation withThe Commission has inand Europe.Eastern

work during the spring thisof Justice, itsthe Ministry to concentrate on
developmenttherefore deals solely withThe present reportarea.

Theof Central andwith the countries Eastern Europe.cooperation
proposals facilitate theof the Commission’s to necessarypurpose

andbroader politicalof activities by ensuringintensification support
thecoordination betweenorganization that will improvecreating an

judicial authorities.
Central and EuropeSweden’s with EasterncooperationSince 1989

publiclarge number ofand has involvedwide-ranginghas been a
has been inThe Commissionand other organizations.authorities

the organizationof these and has concentratedseveralwithcontact on
whichdecided select six inof cooperation. Weand financing sectorsto

baseddiffers The Commission has itsgreatly.the organization
thefuture of development cooperation inthe orientationproposals on

gained from these sixlegal field the experience sectors.on

follows:for proposalsThe of departurepoints were asour

the judicial authoritiesBills and 1998:150Under Gov. 1998:70 must0
period.forthcomingduring theintensify their operations programme

mainly theof will focusefforts these authoritiesThe cooperation on0
developpossible for Sweden itsshould also beBaltic tostates.

thereUkraine, thatwith Poland, and assumingcooperation Russia
thereavailable, butand that sufficientdemand noareresourcesa

large-scale Swedish these countries.for input inscope
basedbeof the judicial authoritiesThe contribution must on an0

primarilyThis that the Government,integrated approach. means
responsibilityof effectiveMinistry Justice,through the must assume

proposalsthat projectand cooperation. alsofor operations means
singlebe reviewed in context.must a

authorities improveof the work of theThe guidance must0
period. Thereduring the forthcomingsignificantly mustprogramme

bothunified framework indefined, implementationbe clearlya
and development cooperationSweden and the recipient countries,

Sweden andboth incommand politicallikewise supportmust
cooperationits partners.among

regularbuildlong-term objectiveThe Govemment’s to up0
Central andthe neighbour countries of Easternwithcooperation

periodtransitionalunder theTherefore, the givenEurope. support
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andlastingorganized suchinbe contactsto promotemust a way as
cooperation.regular

Pharethe EU’sstrengthen commitmentitsSweden tomust0
responsibility for itsshareonly becausenot weprogramme,

possibility that Pharetheofbut also becauseoperations, can
SwedishConsequently,Swedish projects.of thecofinance some

prominentplayjudicial authoritiesfrom the mustexperts morea
Phare projects.variousinpart

through the Ministrythat the Government,CommissionThe proposes
cooperationSweden’swithdiscussionsinitiates partners,of Justice,

concludewith viewand Lithuania,LatviaEstonia,above all toa
developmentgovernmental level concerningbilateral agreements on a

period 1999-2001. Infor thelegalthecooperation in sector programme
police, the Prisonsof therepresentativessuchforpreparing agreements

and theadministrationNational CourtstheService,and Probation
cooperationSweden and itsProsecutor-General inof theOffice
forthcomingfor theof actionplanselaborateshouldpartners

of justicerespective ministriesfrom theOfficialsperiod.programme
special attentionand devotelegislationcooperationshould discuss on

frameworkcoherentintegrated intothat projectsensuringto aare
should alsoworkThisjudicial chain.thethroughout preparatory

witheffortsSweden’scoordinatingof ofinclude assessments ways
shouldeffortswhich theseand of thecountriesthose of other extent to
of thefinancingtheorderthrough Phare. Inbe channelled to assure

CooperationDevelopmentInternationalthe Swedishproposed projects,
phase.planningtheinSida should participateAgency

bilateralby theambitionlevel ofhigherthat the setTo ensure
authoritiesapplied by theproceduresachieved, thebeagreements can

developmenthave integratewillmodified. Theybewill have toto
thatregular activities. Totheirclosely intocooperation ensuremore

authoritiesof theallocated, thesufficient managementsresources are
control of thedecisionmaking andplay active inwill have partto an

cooperation.developmentparticipation inauthorities’
characterizeapproach thatintegratedachieve theorder mustIn to

concerned andauthoritiesfield, thelegalcooperation in theSweden’s
for theirformsfind betterOffices will havethe Government to
thereforeThe Commissioncoordinationandcooperation arrangements.

inspecial situationtheappropriatemodel thatworking toaproposes
enforcementthe law sector.

for developmentbecommitteethat steeringWe set upapropose
1999-2001.periodfor thethe legal fieldincooperation programme
orDirectors-General Deputyof theshould consistThis committee
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Directors-General of the National Police Board, the National Prison
and Administration, Office ofProbation the the Prosecutor-General, the
National Administration and Sida. addition,Courts In the Government
Offices should take thein committee’s work through the Ministrypart
of the for Affairs.and Ministry Foreign secretary/coordinatorJustice A
should be appointed by the Ministry of Justice.

The should be assigned the following tasks:steering committee

the of the bilateralactive participation in preparation agreements
responsibility for that the intentions of theseensuring agreements0

fulfilledare
of the planned by the authorities whetherprojects toassessments0 as

with the concludedthey consistent agreementsare
the build-up of within the judicialpromote competenceto0

international and within Sidaauthorities concerning cooperation
also exchangethe legal and the ofconcerning to promotesector

thebetween authoritiesexperience
special integrating the in theattaching importance projectsto0

coherent framework throughout thecooperation countries into a
judicial chain
developing and together with the authorities concerned,increasing,0

the Phare projects under theSweden’s commitment into way
cooperation countries

better coordination between the Swedish andpromoting projects0 a
the of other countriesprojects

otheridentify the needs for financing of fact-finding missionsto0 or
studies.preparatory
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Uppdragetl

bemyndigade regeringen1996-12-12regeringssammanträdetVid
med uppdragkommittétillkallaJustitiedepartementetchefen för att en

rättsområdet.utvecklingssamarbete inomfrågorsamråda iatt om

uppgiftskulle ha tillkommitténframgick att:direktivenAv att

ochinformationutbytesamråd ochförforumfungera ett er-avsom
rättsbiståndsinsatser,vadfarenheter avser

bistånds-uppbyggandetförformeroch finnaförslag tillutforma av
rättsbiståndsinsatser,ipersonaldenhoskompetens engagerassom

andramed intres-samarbetsformerlämpligaoch firmatill sigknyta
rättsbiståndsprojekt ellerinvolverade iocksåSverigei ärsenter som

liknande insatser,
samladedetkartläggninggenomförahalvåretdet förstaunder aven

rättsbiståndet,svenska
förförändringarförslag tillframläggalöpande arbetet attdetiäven

rättsbiståndetoch kompetens inomrollförstärka Sverigesytterligare
ochmyndigheterberördavanlig ordning inomför beredning i rege-

ringskansliet,
andrafrånbiståndsfinansieringkännedomenökaochkartlägga om

svenska,definansiärermöjliga än
verk-kommitténsdelrapportlämnaverksamhetefter årsett omen

samhet,
kommitténserfarenheter gjortdegrundat påår,efter två avman

på organi-långsiktig lösningtillförslagläggalöpande arbete, ett en
erfarenhetsåter-samråd,information,utbytevadsationen avavser

fortsatttill hurförslagkompetensutvecklingvinning, samt sam-en
skall finansieras.rådsverksamhet

samarbets-tillförslagregeringensriksdagen nyttmaj 1998I antog
Östeuropa prop.ochmed Central-utvecklingssamarbetetförprogram

detEnligt1997/98:244.rskr.1997/98:UU12,bet1997/98:70, nya
svenska in-deskallperioden 1999-2001,programmet, avsersom

ochEU-utvidgningenföreståendedenunderlättainriktas på attsatserna
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särskilt bidra till Estland, Lettland, Litauen och Polen blir med-att
skall Ryssland och Ukrainalemmar i integrerasEU. Dessutom närmare

de europeiska samarbetsstrukturema. Med denna inriktning bliri rätts-
nyckelområde det svenska utvecklings-området prioriteras iett som

återkom till frågan ekonomiskasamarbetet. Regeringen i denäven
prop. 1997/98:150 där konstaterar Sverigesvårpropositionen attman

utvecklingssamarbete med Estland, Lettland, Litauen och Polen intensi-
medlemskap för ökañeras för påskynda ländernas i EU samt attatt

och minska brottsligheten i vårt närområde.rättssäkerheten
det samarbetsprogrammet detbakgrund innehållet iMot ärav nya

rättsornrådet skyndsamt kan ökaangeläget de svenska insatserna påatt
Östeuropa. med har kom-och samråd Justitiedepartementeti Central- I

under koncentrera sitt arbete till detta omrâde.mittén beslutat vårenatt
föreligger behandlar alltså enbart utveck-delbetänkandeDet som nu

Östeuropa.länderna Central- och Kommitténslingssamarbetet med i
underlätta den nödvändiga ökningen insatsernaförslag syftar till att av

ochförankringen insatserna förbättrasden politiskaatt enavgenom
för ökad samordning inom rättsväsendetskapasorganisation

den övergripande utvärde-har arbete tagit delKommittén i sitt av
Östeuropamed Dsutvecklingssamarbetet Central- ochringen av

Säkerhetsfrämjandeden särskilda utvärderingen det1997:75 samt av
stödet Ds 1998:30.

lämna i 1999, kom-slutbetänkandet, kommitténI attavser marssom
rättsområdet delar världenutvecklingssamarbetet inom i övriga avmer

då behandla vissabehandlas. Likaså kommer kommittén över-attatt
skall kunnaexempelvis hur biståndskompetensengripande frågor som

utvecklingssamarbetet.den personal ibyggas hos som engagerasupp
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politikensvenskaDen2

Övergripande mål2.1

Östeuropa viktigCentral- ochländerna i ärdemedSamarbetet ennya
starkt intresseharSverigesäkerhetspolitik.och ettutrikes-svenskdel i

utveckling imarknadsekonomiskockdemokratiskfrämjaatt enav
intensifie-Ökad ochintegrationekonomiskökadhandel,regionen. en

ochCentral-länderna imeddialogsäkerhetspolitiskochutrikes-rad
ochdemokratinÖsteuropa säkerheten,främjatillsyftar attytterst en

helautveckling i Europa.bärkrañig
politiska för-stabilakaraktäriserasregionnordeuropeiskEn avsom

vårde-grundvalpåsamarbetefördjupathållanden, gemensammaav
blikanrikaregionensutnyttjandeansvarsfulltochringar resurserett av

för Sverige.tillgångstoren

samarbetsprogrammentidigareDe

initieraderegeringensamarbetsprogrammet,svenskadet förstaI som
grundläggandesyftade tillprioriterades insatser1989,hösten år ensom

mängdvid den tidenfannsDetstabilisering.ekonomiskpolitisk och en
påkoncentrerades attsvenska insatsernadeochresursbehovakuta

täcka dessa.
utveckladesallt 1995framför årochår 1991deI programmennya

tillgickinnehåll. Insatserna överform ochtillbådesamarbetet mera
ochkunskapsöverföringlåg påtonviktenochlångsiktiga engagemang

samarbetsprogrammettredjeinstitutionsuppbyggnad. detIstöd till som
målenfastställdes1994/95:160prop.1995i majriksdagenantogs av

Österuropa till:Central- ochmedutvecklingssamarbetetsvenskafor det
säkerhetsgemenskapfrämjaatt en0

kulturdemokratinsfördjupaatt0
omvandlingekonomisksocialt hållbarstödjaatt en0

utveckling.hållbarmiljömässigtstödjaatt en0
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juniI år beslutade1996 också riksdagen hela utvecldingssamarbetetatt
skulle präglas jämställdhetsperspektiv.ettav

Europaintegrationen fokusi

I maj 1998 riksdagen regeringens förslag tillantog nytt sam-
arbetsprogram for perioden 1999-2001 prop. 1997/98:70, bet
1997/98:UU12, rsla. 1997/982244. Regeringen konstaterar de fyraatt
målen for det bilaterala samarbetet fortfarande relevanta grundär som
för samarbetet och föreslår därför de skall gälla för denatt även
kommande programperioden. Samtidigt dock regeringen att ut-anser
vecklingen har gått in i skede motiverar annorlundaett nyttnu som en
betoning insatserna.av

Efter den inledande fasen stöd till demokratisering och frigörelseav
och den andra fasen tillstöd institutionsuppbyggnad står införviav nu

fas EU-utvidgning och bred Europaintegration. Insatsemaen ny av en
under den kommande programperioden skall ha huvudmål attsom
underlätta föreståendeden EU-utvidgningen och särskilt bidra till att
Estland, Lettland, Litauen och Polen blir medlemmar i EU. Ryssland
och Ukraina skall integreras dei europeiskanärmare samarbets-
strukturema.

konstaterarRegeringen också den genomgripande samhällsom-att
Östeuropavandling i Central- ochägt har fört med sig be-som rum

tydande problem på vissa områden. Vidgade inkomstklyftor, växande
sociala problem och ökad obalans mellan olika landsdelar detgören
angeläget i ökad utsträckning integrera de sociala frågornaatt i de
svenska insatserna. Den organiserade brottsligheten har dragit nytta av
de öppnade och de förbättrade kommunikationernagränserna vilket gör

brottsbekärnpningen bör fortsatt högatt uppmärksamhet.ägnas

Samarbete biståndinte-

Öst-Redan från år har1989 de svenska insatserna i Central- ochstarten
varit inriktade på samarbete, kimskapsutveckling och erfaren-europa

hetsutbyte. långsiktigaDet målet bygga fungerande ochär att ettupp
reguljärt grarmlandssamarbete på alla nivåer. Under den genomgripan-
de omvandlingsprocess de demokratiema i Central- ochsom nya
Östeuropa genomgår har dessa självfallet behov frånstödett stort av
Sverige och andra europeiska grannländer. Det docksig stödrör ettom
under övergångsperiod. långsiktigaDet målet hela tiden, vilketären
regeringen betonar, bestående och reguljärt samarbete grannländerett
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finnsförutsättningarnadithänkommitviförstemellan. närDet är som
nordeuropeisk region.dynamiskvisionenförverkligaför att om en

Rättsområdet prioriteras

åstadkommaförförutsättningbara attintefungerande ärrättsstatEn en
ochfungerandemedsamhällsutveckling. Rättsstatendemokratisk enen

tillväxtskapaförförutsättningviktig attocksåförvaltningeffektiv är en
utveckling.ekonomiskoch

ochdemokratibetydelsenlyft framsuccessivtharRegeringen av
variutvecklingssamarbetet, oavsettsvenskadetirättighetermänskliga

behandladesl997/98:76skr.skrivelsebedrivs. Idettavärlden somen
förstrategin ytter-regeringen attredovisar1998vårenriksdagenav

demokratiökadförområde. Insatsemadettainominsatsernaökaligare
och be-fältbretträttigheter över ettmänskliga spännerförrespektoch

civiladetutvecklabl.a.handlar attsamhällssektorer. Detmånga omrör
etableringorganisationer,demokratiskamångfaldmedsamhället aven

ochinstitutionerdemokratiskaeffektivamedia,oberoendeochfriaav
harminstintesist attparlamentochval samt manprocedurer mensom

fungerandeväl rättsstat.en
framlyfterregeringenområdendeRättsväsendet somär ett somav

ochutvecklingdemokratiskåstadkommaför enstrategiskt viktigt att en
prioritering rätts-rättigheter. Dennamänskligaförrespektökad av

propositionregeringensockså iåterfinnerväsendets insatser man
Östeuropa prop.ochCentral-iutvecklingssamarbetetangående

högaställerEU-medlemskapetkonstaterarRegeringen att1997/98:70.
effektivt rätts-ochinfrastrukturrättslig ettfungerandevälpåkrav en

kandi-förbetydelseområdedettapå storinsatserDärförväsende. är av
EU-kravtill de ettlevaförmågaallmänna att somdatländemas upp
ochrutinersåvälbörstödetsvenskaställer. Detmedlemskap avse

ocksåbörInsatsemaförhållningssätt.ochattityder varaarbetsätt som
helhets-medrättskedjanhela ettomfattaochlångsiktigarelativt

rättsproblematiken.påperspektiv

ekonomiskaDe2.2 ramarna

1998med årochtillår 1989medochfrånSverigeSammanlagt har
medutvecklingssamarbetebilateraltförmiljarder kronor6,5avsatt

i EUmedlemÖsteuropa. blivitSverigeSedanochCentral-länderna i
ochCentral-medSamarbetsprogramtillbidragit EU:sdessutomhar vi

totaladetblirbidragdessaÖsteuropa, MedräknatTacis.ochPhare
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svenska stödet knappt 7,7 miljarder kronor under perioden. Värt att
Östeuropainsatserna i Central-notera är ochatt ligger utanför bistånds-

budgeten.
I årets ekonomiska vårproposition prop. 1997/882150 föreslår

regeringen för samarbetsprogrammet på 800 miljoner kronoren ram
år för åren 1999-2001, vilket ligger på ungefär nivåper samma som

tidigare år. Därutöver kommer också Sveriges bidrag till EU:s budget
för utvecklingsinsatser i området hittills varit 335 miljoner kronorsom
per ar.

2.3 Kanalisering anslagen tillav

utvecklingssamarbetet

Utrikesdepartementet har samordnande roll för utvecklingssam-en
Östeuropa.arbetet med Central- och Anslagen för det bilaterala arbetet

fördelas mellan Utrikesdepartementet, Sida, Svenska institutet samt,
Östekonomiskafrån och med år 1998, institutet. Utöver dessa anslag

tillkommer Sveriges bidrag till EU:s program.

Sida för den delenstörreansvarar

deAv 800 miljoner det bilaterala samarbetet med Central- ochsom
Östeuropa omfattar under år 1998 Sida för den delenstörreansvarar
eller 500 miljoner kronor. Handläggningen inom Sida sker på en

Sida-Öst,särskild Sida-Östavdelning, bildades år 1995. övertogsom
då uppgifterna från bl.a. BITS och Swedecorp, och SIDA. Genom
denna samordning har möjligheterna ökat till kraftsamling, flexibilitet
och effektivitet inom utvecklingssamarbetet.

De verksamheter finansieras via Sida brett fält.spänner över ettsom
Insatserna omfattar allt från institutionellt stöd på det ekonomiska och
sociala området och näringslivsfrämjande insatser till demokratistöd,
milj öinvesteringar och insatser för ökad kämkraftssäkerhet.

Sida utför inget lokalt arbete samarbetsländema.ieget Tonvikten
ligger i stället förmedling.på Utifrån de behov finns isamarbets-som
länderna kan Sida hjälpa till med anskaffa erforderlig kompetensatt i
form samarbetspartners myndigheter, institutioner, organisationer,av
företag. Sida normalt inteär kontraktspart. Under förutsättningsett att
Sida beslutar försig stödja insats det falli så frågaatt ären om en
finansiering kontrakt eller avtal slutits mellan samarbets-ettav som
landet och samarbetspartner.en
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målformuleringarochuppdrags-utifrån deSidas arbete styrs som
och sektor-land-regleringsbrev,formiregeringenfastställts avav

ochkännedomlokalasinGenomhandlingsprogram.strategier samt
ackumuleratSidaharutvärderingochuppföljninglöpande engenom

effektivtpå sätt,insatsernamöjligt ettdetkunskap styraattgörsom
utvecklingssamarbete.för alltnödvändighelhetssynmed den ärsom

bi-andramedsamarbetaocksåSidauppgift forviktig är attEn
isolerat.de svenska insatsernabedömaräcker inteståndsgivare. Det att

kräverlandstrategiemabakomliggerhelhetssyn sam-Den ensom
biståndsgivare.andramedocksåordning

detförUtrikesdepartementet ansvarar
stödetSäkerhetsfrämjande

regerings-inomhanterasstödetbilateraladetmiljoner200Drygt av
anslagsposter;uppdelade på separatamedel trekansliet. Dessa är

tillanslagstödmultilateraltstöd, ettSäkerhetsfrämjande samt rege-
ochärendeenskiltvarjebeslut ifattarRegeringendisposition.ringens

beredningen.förUtrikesdepartementet svarar
helaiför insatseranvändaskanSäkerhetsfrämjande stödetDet

Östeuropa, inärom-insatsersärskild prioritetochCentral- gesmen
nord-deoch iPolenockså ibaltiskaderådet, främst i staterna men

stödKaliningrad. InsatsemainklusiveRysslanddelarna avservästra av
bekämpandeinstitutioner,ochdemokratinsstärka rättsstatensför avatt

ochbrottslighetorganiseradsäkerhetshoticke-militära t.ex.som
för-Inomoch kärnärrmen.hanteringolagaflyktingsmuggling, vapenav

Stödeträdgivningsinsatser.ochutbildnings-prioriterassvarsområdet
bi-ledningunderarbetsgruppinterdepartementalsamordnas avenav

Utrikesdepartementet.statssekreteraren iträdande
Säkerhetsfrämjandeutgått imiljonertotalt 300har1990Sedan år

samarbetetHuvuddelenmiljoner.anslås 85budget1998 årsstöd. I av
säkerhets-stöd tillbl.a.omfattarochbaltiska ländernadehar gällt tre

luft-ochsjö-gränsbevakning,ochkust-kompetensutveckling,politisk
också bi-harSverigeräddningstjänst.ochcivilförsvartull,fart, polis,
demokra-underförsvarsmakterbyggabaltiskastått de attstaterna upp

baltiskadeökafor stater-hardel stödet använts attkontroll. Entisk av
fred.förPartnerskapPFF-samarbetetdelta ifönnâga attnas

stöd på 55multilateralttillanslagocksåbudget finnsårs ettI 1998
interna-bedrivssamarbetedetförmiljoner kronor. Inom avsomramen

satsningar.särskildavissabehovfinns detorganisationertionella av
angelägnastödjakunnaaktivthandlingsfrihetvill ha attRegeringen en
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insatser. Från detta anslag har exempelvis finansieratregeringen
Sveriges deltagande i Riga Graduate School of Law.

Slutligen finns på miljoner78 till regeringens disposition.posten
Öst-Med hänsyn till den snabba utvecklingen ländernai i Central- och

det nödvändigt obundnaär medel. Exempel påatt in-europa reservera
hittills har finansierats denna hanteringsatser över ärpostsom av

radioaktivt avfall i Barentsregionen, EU-relaterade stödinsatser för
associationsländema medel till handelshögskolan i Riga.samt

Regeringskansliets roll beredningsorgan för det säkerhets-som
främjande stödet kommer minska. Regeringen kommer delegeraatt att
beredning beslutoch avseende del insatserna till Sida. Rege-en av
ringen kommer ställning till vilka delar stödet skall dele-att ta av som

formerna för detta under år 1998.samtgeras

E allt viktigareU:s program

Det svenska bidraget till budgetEU:s för utvecklingsinsatser i Central-
Östeuropaoch har hittills uppgått till miljoner335 årligen. Det samlade

stödet från EU uppgår till mycket betydande belopp och unionen är
jämförelse den givaren i de berörda länderna.utan störste

EU-stödet kanaliseras de särskilda Phare ochgenom programmen
Tacis. Phare, riktar tillsig alla de centraleuropeiska länderna,som
Baltikum och delar forna Jugoslavien, har budget knapptpå 13av en
miljarder kronor årligen. Tacis, riktar sig till länderna inom OSSsom
och Mongoliet, har årlig budget drygtpå 4 miljarder kronor. Mer-en

Phares medel, 70%, går till direkta investeringsstödparten medanav ca
30% förutses gå till institutionsuppbyggnad. Ytterligare medelca

kommer på kandidatländema från och med åratt satsas 2000.
Rätts- och inrikesfrågor fyra prioriterade områden i det sk.är ett av

Twinningprogrammet syftar till kraven i "Accessionatt mötasom
Partnership, dvs. bedömningEU:s vilka krav måste uppfyllasav som
för medlemskap.

EU:s har kritiserats från mängd olika håll. Kritiken harprogram en
framför allt gällt den långsamma hanteringen och den låga utnyttjande-
graden medlen. Inte minst från mottagarländema har kunnatav man

tilltagande kritik omfattande konsultinsatsernotera avkartlägg-moten
ningskaraktär inte har resulterat i genomförbara projekt.som

Från svensk sida har vi, likheti med många andra, kritiska syn-
punkter framför allt vad Phare. Regeringen kommer därför attavser
verka för EU:s insatser vidareutvecklas och effektiviseras. Rege-att
ringen dessutom det finns anledning till viss optimism iattmenar en
detta avseende. Sverige har fått genomslag för vissa prioriteringar i
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inrikes-ochavseende rättsligt-exempelvisSamarbetsprogram,EU:s
ökadeoch detgränsöverskridande samarbetemiljöfrågor,samarbete,

Östersjö- Barentsregionema.ochiengagemanget
öka ikommer attEU-programmenbedömningRegeringens är att

alltframförutvidgningsarbetet kommermedsambandbetydelse. I
medlemsländernaroll ochviktigspelakunnaPhare-insatsema att en

utform-inflytandefå överocksådå störrekommer ettatt programmens

ning.
europaintegra-vidläggerregeringenviktbakgrund denMot somav

samordnasbilaterala insatsernasvenskadenödvändigtdet atttionen är
svenskadeambitionregeringensockså attmed Phare. Det ärbättre

väsentligt.skall ökaPhare-projekteniengagemangen
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rättsornrådetinomInsatsema3

volymmässigträttsområdetUtvecklingssamarbetet inom utgör en
Öst-ochCentral-stödet tillsvenskatotaladetandellitenmycket av
helaförkronormiljoner66det sigräknatI rör ompengareuropa.

totaladetföranslagetställasskall1989-1998. Detta motperioden
miljo-till 6.500uppgickperiodenunderstödetbilateralasvenska som

svenskasamladedeföralltsåsvaradeRättsornrådet procent avenner.
insatserna.

värdera insatsernaförmåttdåligtemellertid attKostnaderna ettär
förbetydelsestrategiskamycket ut-Rättsområdetsrättsområdet.inom

ochkronorivälstånd går inteoch mätademokrati attvecklingen av
medför kronajämföra kronaorimligtdetalltFramför attören. vore

viuttrycka detoffensivt är attoch sätt attEttandra insatser. annat mera
be-uppnåkankostnadsmässigt,medel,blygsammaganska rentmed

skerinsatsernasamarbetslandutvecklingen ipåeffekter etttydande om
strategisk.rättsområdetpåsatsning ärrättsomrâdet. Eninom m.a.0.
ändådeÄven så kanmått,trubbigtkostnaderna är ett vara an-om

följavillnämligen ut-mening,avgränsadivändbara manommeraen
Eftersomtiden.rättsornrådetinom överinsatserna rege-vecklingen av

skallområdedettainominsatsernafastslagithartydligtså attringen
utgångspunktnågonhaviktigtdetkommande åren, attunder de äröka

från.mätaatt
rättsornrådetinommiljonerpå 66totala insatsernade svararAv

denförKostnadenmiljoner.53ellerförrättsväsendet merparten
miljo-till 10uppgårSchool of LawGraduateRigaandelensvenska av

organi-icke-statligatill olikahar gåttstödetdelresterandeoch avner
sationer.

ökarKunskapséverfbringen
rättsväsendetsharpågåttharhittillssamarbetetde sju årUnder som

mil-kostnad 53sammanlagdtillgenomfört insatsermyndigheter aven
efter-högremiljoner14liggerkostnadenverkligakronor. Denjoner ca

kostnadstäckningfått fullharunder år 1997förstmyndigheternasom
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för sina insatser. deI följande diagrammen har dockvi bortsett från
dessa 14 miljoner och redovisar endast de anslag har utgått frånsom
UD och Sida.

ÖsteuropaRättsväsendets insatser i 1992-1998
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Ser enbart till totalsiffroma, skulle rättsväsendet ha mins-man snarast
kat sitt under den programperioden. Totalsiffromasenasteengagemang

emellertid inte bildrättvis verksamheten. Under de inledandeger en av
åren 1992-1996 fanns mycket kraftig tonvikt på utrustning. Ungefären
70% polisens totala insatser under denna period bestod utrustningav av

exempelvis begagnade bilar, datorer, kriminalteknisk utrustningsom
radiokommunikationssystem.samt

Tonvikten på utrustning naturlig flera skäl. grunden fannsIvar av
mycket behov iett mottagarländema, eftersomstort vid den tid-man

punkten led brist på de elementäraäven områdena. Från svenskmesten
sida ville komma igång snabbt med insatserna och då det mestman var
effektivt just på moderniseringatt satsa utrustningen. Initialten av
fanns också osäkerhet både på mottagarsidan och från svensk sidaen
hur de långsiktiga behoven såg ut.mera

Från och med år 1997 har insatserna ändrat karaktär. De mest
skriande bristerna på utrustningssidan förefaller ha blivit avhjälpta.nu
Både och givare har börjat tänka långsiktigt,mottagare ochnu mer

så samtligaär insatser inriktadegott på kunskapsöver-numera som
föring och utbildning. Det enda undantaget härvidlag polisensär att
insatser i Ryssland fortfarande så uteslutande handlargott som om
leveranser utrustning.av
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tidenutvecklatsharverksamhetenhur överbildrättvisEn avmera
blirutrustningsleveranser. Kvarförsiffrornafår alltså rensasomman

kimskapsupp-kompetensöverfciring ochhandlardå de insatser omsom
resurskrävande insatsernapersonalmässigtdebyggnad, dvs. sommera

framgårframöver. Somutvecldingssamarbetetdominerakommer avatt
uppbyggnads-kommiträttsväsendethar överdiagramnedanstående nu

nivåväsentligt högrepå änligger insatserna1998under årochfasen en
deenbartdessutomför år 1998Siffrornaår.tidigarenågot pro-avser

3-5landarhelårsprognosmånad. Enjunibeslutadejekt t.0.m.är casom
högre.miljoner

Östeuropa 1992-1998iinsatserRättsväsendets
kunskapsöverföring
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saknasHelhetsperspektivet
kim-till de insatser rörenbarthållerfortfarande sigOm somman

KriminalvårdenochPolisenkonstaterakanskapsöverföringen, attman
rättsväsendetsför knappt 90%tillsammans engagemang.avsvarar
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ÖsteuropaRättsväsendets insatser i 1992-1998
kunskapsöverföring

KVS
37%

RPS
50%

DV+RÅ
13%

Justitiedepartementet har sedan år haft löpande1992 kontakter med de
baltiska justitie- och inrikesministeriet. Initiativ till destaternas att
rättsvårdande myndigheterna kunde olikasig i insatser påengagera
rättsområdet redan och tanken1992, då det myndig-togs attvar var
heterna skulle genomfdrare.som vara

Regeringen betonar inför den kommande programperioden deattnu
svenska börinsatserna omfatta hela rättskedjan med helhetspers-ett
pektiv på rättsproblematiken prop. 1997/98:70. sådanNågon sarn-
manhållen fråninsats rättsväsendet har hittills inte Medexisterat. något
enstaka mindre undantag har samtliga hittills skettinsatser myndig-
hetsvis. från mindre EstlandBortsett insats i har heller inte Justitie-en
departementet varit involverat samarbeteti i någon organiseradmer
form, under årens lopp deltagit mindre aktivi-i antaläven ettom man

formi seminarier och rådgivningsinsatser.teter av

Även analyserar myndighetsvisinsatserna det falli månganär ärman
svårt någon entydig linje iatt se engagemangen:

Polisens och långvariga Nordic Balticstörsta mest är0 engagemang
Police Academy. Tillsammans med polishögskoloma i de övriga
nordiska länderna har den svenska polishögskolan sedan år 1995 be-
drivit omfattande utbildningsverksamhet förären som gemensam
de baltiska länderna. övrigt har polisen genomfört före-I insatser
trädesvis inom områden immigrationskontroll, narkotika ochsom
lqiminalteknik. Relativt många förhållandevisärav engagemangen
små och utspridda.
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hittills harmyndigheternaKriminalvårdsstyrelsen denär somav0
skäletviktigasteverksamheten.strukturerade Det ärhaft den mest

fängel-hurEuroparådets kartläggningbygger påderas insatsatt av
dennaMedinternationella konventioner.uppfyllerBaltikumiserna
lång-etableratår 1995sedanbas har KVS ettkartläggning som

och de bal-tvillinganstalter i Sveriges.k.mellansamarbetesiktigt
byggasamarbete förinlettocksåKVS har atttiska ettstatema. upp

fängelsepersonal.forpersonalutbildningen

respektiveEstland Lett-medsamarbeteinleddeDomstolsverket ett0
samarbete åranslöt till dettaRiksåklagaren1992.redan årland

inleddes. Insatsema,med Litauensamarbetetocksådå1995, som
dock varitharbesöksutbyten,ochseminarierbestodfrämst avav

perioden 1992-underkostnadensammanlagdaomfattning. Denliten
ochoch med år 1996Frånkronor.miljonertvåpå1996 ligger ca

slöts avtaljuni 1998gjorts. Iinga insatser1998 hartill vårenfram
respektiveLettlandDomstolsverket ochmellansamarbeteettom

domstolsorganisationen.utvecklingavseendeLitauen av

1998inledde vårenRikspolisstyrelsenochRiksåklagaren gemen-0
avseendemotsvarigheterlettiskamedsamarbete sinaettsamt

ägde i juni 1998första insatsennarkotikabekämpning. Den rumsom
fallstudier.del medpraktiskutbildningsdel ochomfattade enen

formaliserade insatsendahittills är ettJustitiedepartementets sam-0
utbytehandlarJustitieministeriet. Detestniskadet ettarbete med om

rådgivning. Genom-ochpraktiktjänstgöringformexempelvis i av
den in-Sida finansierar1998.under vårenhar påbörjatsförandet

kr.med 100.000ledande fasen

dominerarbaltiskadeInsatserna i staterna

baltiskatill dekoncentrerademycket starktRättsväsendets insatser är
anslagerhållit itotalt harrättsväsendetmiljonerde 53Avstaterna. som

Estland,iinsatsereller 90%miljonerhar 48sedan år 1992 avsett
ochLettland Litauen.
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Rikspolisstyrelsen den enda myndigheten inom rättsväsendetär som
huvud sig utanför de baltiska och dåöver taget engagerat tre staterna

det enstakasig projekt i Polen och Ryssland.rör Insatsema i Ryss-om
land har hittills enbart handlat finansiering utrustning.om av

Även mellan de olika baltiska finns skillnader. Estland ochstaterna
Lettland har hittills förstått samarbetsproj ekten medanmerparten ut-av
vecklingen i Litauen långsammare.varit Under år har dock1998 flera
projekt i Litauen och finnsdet skäl på jämnare fördel-startats att tro en
ning de framtida insatserna. denMerparten storaav av gemensamma
kostnaden för de baltiska Nordic Baltic Police Academy,staterna avser
den utbildningssatsningen från de nordiska ländernagemensamma
inom polisområdet.
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erfarenheterSvenska4

rättsväsendetutanförMyndigheter4.1

Östeuropa harCentral- ochimed ländernasamarbetetsvenskaDet
myndigheterantalochbred front,påbedrivitssedan 1989 ett stortår

kontakterhaftharKommitténengagerade.har varitorganisationeroch
erfarenhetervad mån derasundersöka ifördessaantalmed attett av

fortsattamyndigheter i derasrättsväsendetsförkan intresseavvara
har organi-samarbetetför hurallt har vi intresseratFramförarbete. oss

verksamhetersärskilt studeravaltharVifinansierats.och att sexserats
arbetet. Ut-läggaolikartademycketsinsemellan sätt attmed upp

har därvidviallsidigt underlag;fåalltså varithargångspunkten ettatt
kanverksamheters arbetssättdessahuruvida justbeaktatinte ansessex

utvecklingssamarbetet isvenskaför detellerrepresentativavara
stort.

kortfattatstuderatmyndigheter/verksamheter vi presenterasDe sex
till bilagahänvisaspresentationfylligarenedan, för en

SIPSafetyProjekt NuclearInternationalSwedish
kärnkraftsinspek-enhet Statenssjälvständig inomoperativtSIP är en

hittills tillharkämkraftsäkerhetsområdetStödet inomSKI.tion
Sverige,Totalt harIngnalinaverket Litauen.itillriktats100%nästan

påmiljoner230 attperioden 1991-1997under nästansatsatvia SIP,
områden.omfattarIgnalina.säkerheten i Insatsernaförbättra tre

fungerandebyggatillsyftarMyndighetssamarbete att enuppsom0
driften.förramverketdet legalautvecklaochkontrollmyndighet att

kunskapsöverföring.telmikstöd ochformIndustrisamarbete i av0
anläggnings-säkerhetskaraktär formiTekniska förbättringar avav0

investeringar.

förverksamheten,driveranställdasammanlagt nioharSIP svararsom
aktu-upphandlingarsköter de ärmedkontakterna samtmottagarna som

Övriga samarbetet.involverade iintedelar SKIella. ärav
fastställsfrån Sidaverksamhet kommertillAnslagen SIP:s avmen

årligadenbaserade påAnslagenregleringsbrev.Sidas äriregeringen
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löpande verksamheten de olikabudget SIP Den medpresenterar.som
heltbeslut krävs hanteras SIP.avsom

naturvårdsverk SNVStatens
Östeuropaprojekt bildats förhar särskilt hanteraSNVInom ett att ut-

vecklingssamarbetet. Under perioden 1993-1997 har projektet erhållit
sammanlagt miljoner kronor. SNV:s insatser syftar tillanslag på 46

mottagarländemas ministeriet/myndigheter så de kanstödja attatt0
utveckla effektiv miljöorganisationen

deras arbete för kunna leva till interna-stödja länderna i attatt upp0
tionella åtaganden

förordningar tilllagar ochbiträda länderna i anpassningenatt av0
krav.EU:s

mindre sekretariat på sammanlagtProjektledningen består treettav
företrädesvisgenomföra de olika insatsernaFör att engageraspersoner.

linjeorganisation.frånpersonal SNV:s
Östeuropaprojekt täcks anslag från SidaförKostnaderna SNV:s av

regleringsbrev. Utbetalningeni Sidasfastställs regeringen avavmen
löpandeprojektets budget. besluten ibaserat på Deanslaget sker årsvis

ledande befattningshavamabestående deiprojektet tas styrgrupp aven
från Sida.Naturvårdsverketpå representantsamt en

GTSGeneraltullstyrelsen
denutvecklingssamarbete medbedriver GTSSedan augusti 1995 ett

halvårsskiftet 1998.slutfört vidProjektet förväntaslettiska tullen. vara
till miljonerhela perioden beräknas 4,5kostnaden har förtotalaDen

utbildning och måletuteslutande inriktade påkronor. GTS insatser ärär
anställdaför de ikomplett utbildningssystem 1800bygga ettatt upp

utbildninggrundläggandehandlar bl.a.den lettiska tullen. Det avom
ledningsutveckling.chefs- ochutbildning läraretulltj änstemän, samtav

svenskaGeneraltulldirektören på denför samarbetetgrund harSom
ilettiska finansministeriettecknat avtal med detuppdragregeringens

och leda hargenomföra insatsernatvå omgångar. För att gemensamen
ochbl.a. skatteministembildats. Från lettisk sida ingårprojektgrupp

fyra chefer frånför svensk sida ingårgeneraldirektören tullen. Från
utbildningschef.tullenssvenske projektledarenGTS densamt

säkerhets-medel förfinansieras viaGTS Lettlandsprojekt UD:s
till tullen två omgångar iutbetalats ifrämjande Medlen harinsatser.

detal-funnitsundertecknande, då det också harmed avtalenssamband
jerade ektplaner.proj
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Statistiska Centralbyrån SCB
International Consulting Office ICO resultatenhet inomärsom en
SCB bedriver sedan drygt 15 år omfattande tjänsteexport. Verksam-en
heten bedrivs på affärsmässiga grunder har årlig omsättning påsom en
knappa miljoner kronor.60 viktigasteDen marknaden för ICO är ut-
vecklingsländer tredjei världen, endast fjärdedel omsättningen ären av

Östeuropa.hänförbar till Central- och ICO:s vanligtvisärengagemang
mycket eftersomlångvariga de oftast handlar institutionsuppbygg-om

Östeuropanad. däremotI insatserna kortare och det handlar vanligt-är
vis delprojektom

ICO:s kansli består sju hanterar övergripandeav personer som
frågor marknadsföring, anbudsförfaranden, reseplanering och fak-som
turering. Konsulter för genomföra de enskilda uppdragen hämtasatt
från olika enheter.SCB:s

offerterICO lämnar på de insatser bedömer intres-som man vara
ibland insatserna direktupphandlade och ibland frågadetärsanta, är

normal anbudsupphandling. Alla uppdrag dock biståndsfinansie-ärom
rade. Ungefär 90% omsättningen betald Sida medan resterandeär av
del kommer från olika internationella biståndsorgan.

Östeuropakommitté ÖEKsjukvårdensHälso- och
ÖEK ideell förening med medlemmar30 statliga myndigheter,är en ca
vård- och personalorganisationer enskilda med anknyt-samt personer

ÖEK:sning till svensk hälso- och sjukvård. insatser avseddaär att vara
stöd för hälso- och sjukvård angränsande sociala verksamheter.ett samt

Man bedriver också psykiatriskt utvecklingsarbete. I Bosnien-ett
Hercegovina bedrivs dessutom fysisk, psykiskt och socialt rehabili-ett
teringsarbete.

ÖEKHittills har inte drivit några projekt. stället deDet iäregna
olika medlemmarna myndigheter, landsting, enskilda läkare harsom

ÖEK.förstått utförandet och för detta har sökt bidrag från Före-man
ningens roll har alltså hittills finansiärens.varit Antalet beviljade bidrag
exkl. Bosnien för år uppgick till drygt1997 Flertalet bidrag300.
ligger storleksklasseni l0.000-30.000 kronor; genomsnittsbeloppet
ligger på knappa kronor.50.000 Vanligtvis täcker bidragen kostnaderna

Övrigaför och logi. kostnader förväntas medlemmarna stå förresor
själva. har alltsåInsatserna hittills utpräglat gräsrotsperspektiv därett
enskilda medlemmar både ochinitiativtagare utförare.är

ÖEK disponerar miljoner kronor20 på årsbasis. frånBortsettca
medlemsavgifter på sammanlagt 300.000 kronor verksamhetallär
finansierad anslag från Sida. Inför varje budgetår inkommergenom
ÖEK med anslagsframställan där den allmänna inriktningenen av
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därefter frånutbetalasAnslagetverksamhetkommande års presenteras.
Sida.

samarbetsprojektetSvensk-Ryska
förvaltningsstödfinansdepartementetsvenskadet ett1992Sedan år ger

koncentre-fmansminsterierna. Insatserna ärochekonomi-ryskatill de
statsskuldför-betalningssystemet,statligadetområden:till femrade

uppbördochskattelagstiftning samtrevision,statligvaltning, upp-
revisorer.utbildningochauktorisationförbyggandet systemett avav

ministeriernamed de ryskaöverenskommelserpåbaserasSamarbetet
kommande året.för detdrasriktlinjdär uppema

TreFinansdepartementet.delprojektetOrganisatoriskt är per-aven
ochplaneringadministration,medStockholmfrånarbetar sam-soner

ikontorocksåharProjektet permanentettinsatsema.ordning av
handläggare.ochprojektledarensvenskamed denMoskva bemannat en

personal från olikadelprojektolikaarbetet idirektadetI engageras
Riksskatteverket,Riksrevisionsverket,exempelvismyndigheter som
övergripande in-denBeslutTullverket.ochRiksgäldskontoret om

för Finans-företrädaremediprojektet styrgruppriktningen tas enav
Riksrevisons-Riksskatteverket,Utrikesdepartementet,departementet,

enskilda projektendeBeslutSida.ochRiksgäldskontoretverket, om
projektledaren.dockfattas av

miljonernärvarande på 8förliggerprojektetförKostnaderna omca
föranslagUtrikesdepartementetsfrånkommeråret. Pengarna sam-

Östeuropa ramanslag,betalasoch ettCentral- och utmedarbetet som
anslagsframställan.detaljeradpåbaserat en

slutsatserochErfarenheter4.2

vittstuderatkommittén representerarverksamheterdeTrots att sex
mycketvaltde harochstatsförvaltningen trots attområden inomskilda

dettydligtändåär detverksamheten, attorganiseraolikartade sätt att
intressantaerfarenheter notera.attärfinns flera somgemensamma

problembildEn gemensam

utvecklats posi-inledningtrevandeefterharUtvecklingssamarbetet en
verksamheterdesamtligaökat ihela tidenocksåharoch insatsernativt

ochsamarbetsländemafrån är stortEngagemangetstuderat.visom
Omvandlings-gamlafrån sittsiglösgöramedarbetar att arv.man

och densamhälletdelarallaberörgenomgripande ochär avprocessen
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går dessutom snabbt. ofrånkomligtDet sådan omvandlingär att en
också innehåller problem och hinder skilda slag. har kunnatViav

hindernågra påverkar utvecklingssamarbetet och dess-notera som som
generella för alla de områden vi studerat och vi kännerärutom som

igen från rättsväsendet.även
Samarbete bygger inte bara på haratt parterna ut-gemensamma

gångspunkter. krävs ocksåDet på praktiskt plan kanett attmer man
fungeradebygga personliga relationer för få kontinuitet arbe-iattupp

Under dessa inledande år samarbetet har samarbetsländerna, tilltet. av
följd bl.a. den parlamentariska situationen, haft antal regerings-ettav
ombildningar och därmed personförändringar på ministerpostema.
Likaså antal förändringar sketthar det gäller myndighetschefer.närett
Självfallet måste samarbete stå på ben och sådanha stadgaett egna en

det vidare olika nyckelpersonerlever slutar, detävenatt ärom men
problem för kontinuitetenonekligen och samarbetetiett tempot när

alltför ofta.förändringarna sker
problem den starkt centraliserade, hierarkiska och kon-Ett ärannat

förvaltningstraditionen.trollerande Det gamla byggdesovjetsystemet
mycket del besluten Moskva.på i sådantEttstoratt togs systemen av

effektivitetsfdrluster,leder ofelbart till viktigare kanske deännu ärmen
effekternanegativa på arbetsorganisationen och medarbetarnas vilja

och förmåga initiativ och Det centralistiskaatt ta arvet,ansvar. som
samarbetsländerna arbetar aktivt för komma får fleratill med,rättaatt

âterverkningar samarbetet.negativa på praktiskt det både tidRent tar
och kraft få fram beslut, mycket triviala frågor skall be-ävenatt ett om
dömas den högste chefen. Effektförluster frågor falleruppstår närav
mellan stolar. Ovilja eller oförmåga leder ibland tillatt ta eget ansvar

frågor går i stå. Om det saknas tydliga instruktioner högrefrånatt ort,
kan det ibland svårt få helhjärtat lokalt och regionalt stöd föratt ettvara
olika aktiviteter.

tredje problem det behovetEtt samordning siniär stora turav som
följd den mängden aktörer. inte bara SverigeDetär ärstoraen av som

vill stödja den angelägna utvecklingen i samarbetsländerna. Flertalet
länder,Västeuropeiska Europarådet, hjälpaEU, USA alla vill till,-

vilket bl.a. leder till samordningsproblem och överlappande aktiviteter.
Problemen med många aktörer i sannolikt för mottagarlän-är störst
derna eftersom samarbete tidnågot och kraft från redanär tarsom en
ansträngd statsförvaltning.
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likartadeLösningarna

hittills studeratmyndigheterför de vi ärviktigEn nämnaregemensam
överenskommelser isolid bas för sittde haratt engagemang genomen

samarbetslandet.medformeller annanen

föranvisningarmycket precisakämkraftsområdet harInom man0
gjordessäkerhetsstudiedenpåbaseratarbetet gemensamtsom

omfattande inter-dessutomharoch Litauen. ManSverigemellan ett
tillbakafallaövergripande regelverkmedsamarbetenationellt attett

kontrollorgan.internationellakontinuerligtskerUppföljningpå. av
kärnkraftsområdet harfinns inominternationelladeVia organ som

vilketgivarsidanarbetsfördelning påtydliggjortdessutom enman
Ignalinaverket.fördvs. SIP,Sverige,innebär ensamtatt ansvarar

internationella konventioner,påarbete baserasNaturvårdsverkets0
årprojektpolicy. Varjetydlig internmycketavtal ochbilaterala en

Samord-insatsema.uppföljningsdiskussionerbilateralaförs av
förutsätts skegivareandramedinsatsernaningen sam-avav

dessa frågor.kontinuerlig dialog iförarbetslandet man enmen

träffatsde avtalstrukturskapade sinTullverket somgenomegen0
regelbundnaskerUppföljningenlettiska regeringen.med den genom

generaltulldirektören.ochskatteministemmellan lettiskemöten
praktikenavtalen. Ihar skrivits in imed andra givareSamordningen

utbild-påalla insatsersinakoncentreratmedfört GTSdettahar att
från andraoch avståttningssidan engagemang.

ministemivåpåförankratsamarbetsprojektetsvensk-ryska ärDet0
läggeröverenskommelsemaårligaRyssland.och DeSverigebåde i

detformlokala iplan för insatserna. Dentydlig närvaronfast aven
vardagskontakter,värdefullaskapatMoskva harisvenska kontoret

med andrasamordningen givare.det gällerinte minst när

Även harolika fallen,olika i deliteformelladen ut manserramenom
politisk nivåförankrad påplandetaljerad och tydligutvecklat ärsomen

samarbetetoch kontinuitetstadgaharsamarbetslandet. Dettai gett en
forlegitimitetför framgång. Det attnödvändighelthar varit gersom

hierarkiskadennivåer ipå lägredörrarnaoch detställa krav öppnar
vidarekan drivasprojekten utanstatsförvaltningen. Det gör att

ochbefattningshavare slutar ersättsledandetempoförluster, även om
ökarmed andra givaresamordningförFörutsättningarnamed ennya.

formellatydligaMed denformer.fastaresamarbetet hardessutom om
rimligtalltså påharsamarbetet sätthar givit ettmanmanram som

finns.de problembemästralyckats som
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och finansiering hängerOrganisation ihop

Eftersom har bl.a. föreslåkommittén i uppdrag långsiktig lösningatt en
detpå organisationen har varit särskilt intresse studera hur andraattav

myndigheter har byggt sitt utvecklingssamarbete. detIupp samman-
hanget också finansieringen eftersommåste in de ekonomiskavägas
förutsättningarna tydligt påverkarså organisationsstrukturen.

ÖEK det Svensk-Ryska samarbetsprojektetSNV, SIP, GTS, och har
samtliga fått anslag täcker minst år. bygger verk-SCB sinettsom

affärsmässigsamhet grund, vilket innebär träffarpå attmeren man
avtal med Sida varje enskilt projekt. Så samtliga projektgottom som

flerasträcker dock år och då sker också årligasig avstämningaröver av
projekten mellan och Sida. praktiken har alltsåSCB I SCB goden

för det kommandeöverblick intäkterna året och därmed ocksåöver en
rimlig planeringshorisont.

Även tekniken för myndigheterna för deras kostnaderersättaattom
drag myndigheterna har plane-skiljer sig åt, är ett gemensamt att en

tryggad finansieringringshorisont och sträcker sig åt-överen som
administra-dessa anslag ligger också ersättning förminstone år. Iett

samordningskostnader.projektlednings- och ersättningtions-, Denna
kostnadernanivåer på omkring 10% de totalavarierar något, ärmen av

vanliga.
planeringshorisont och finansiering har myndig-Med tryggaden

förheterna bygga långsiktig proj ektorganisationkunnat attupp en mera
Även finns skillnader uppläggningen gårhantera samarbetet. det iom

det drag.ändå spåra vissaatt gemensamma
samarbets-Naturvårdsverket, Tullverket och det Svensk-Ryska

särskild projektorganisationprojektet har byggt över-upp somen
kontakterna medgripande håller arbetet, samordnar och skötersamman

mottagarländema, utvecklar strategier och driver samarbetet framåt. De
konkreta olika delprojekt genomförs dock enheterinsatserna i övrigaav

Eftersom det Svensk-Ryska samarbetsprojektetinom myndigheterna.
brett område med flera myndigheter inblandade samt-spänner över ett

liga under harmyndigheter ligger dock Finansdepartementet man
funnit det ändamålsenligt placera projektorganisationen påmest att

det dock skillnad självaFinansdepartementet. Principiellt ingen påär
uppläggningen.

avvikande såtillvida har byggt särskildSIP är att man upp en
och administrerar utvecklingssam-inte bara lederorganisation som

arbetetarbetet. också högsta grad inblandat drivaSIP i operativt iär att
Ignalina. Kämkraftsinspektionens enheter alltsåpå plats i övriga inteär

följdalls engagerade. uppdelning direkt SKIDennaär är atten av som



Svenska38 erfarenheter SOU 1998:86

kontrollmyndighet förenligtdet inte med verksamhetenäratt attanser
också drift, projektledning och upphandling Ignalinaverket.gå in i av

några typiska modeller4.3 Finns det

valt studera de verksamheter beskrivitsNär kommittén har att sex som
haft utgångspunkten få allsidigt underlag förhar vi enbart att ettovan

för skullekunna bedöma hur organisation rättsornrådets insatseratt en
därvidlag beaktat huruvidakunna Vi har inte just dessa verk-ut. sexse

eller förhar arbetssätt kan representativtsamheter ett anses varasom
konstaterautvecklingssamarbetet i Vad kandet svenska ärstort. man

såväl vad organisationfinns betydande variationerdetatt somavser
histo-utsträckning skillnadernafinansieringsmodeller. I stor varasynes

riskt betingade.
ÖsteuropaCentral- inleddes iutvecklingssamarbetet med ochNär

nuvarandehade Sida organisation. Enbörjan 1990-talet inte sin storav
Sida-Öst tidenleds sköttes på dendel verksamhetden avsom nu avav

utvecklingssam-betydande del detmyndighet BITS. En aven egen
myndigheter inledningsvisolika ocksåarbete bedrevs varavsom

eller frånfrån de olika fackdepartementen UD.finansierat direkt
verksamhetenavvecklades ochmed BITSFrån och år 1995

Sida-Öst. Fackdepartementen intenybildadeövergick i det avsatte
myndigheternasutvecklingssamarbetetmedel tilllängre utanegna

Sida ellerfinansiering kanaliserades via UD.nu
myndigheterdvs. SIP exempel påNaturvårdsverket och SKI är

finansierade de fackdepartementensviaursprungligen egnasom var
Tullverket och detfår anslag via Sida.sinabudgetar men som nu

samarbetsprojektet under FinansdepartementetSvensk-Ryska är exem-
harfått anslag SCBmyndigheter hela tiden sina via UD.pel på som

direktdärmed också finansieringenfått uppdrag ochsedan länge sina
från Sida.

finansie-haft olikartad på hurfinansiärerna harolikaDe en syn
skillnaderförklaring till de vivilket viktigskall läggasringen ärupp en

de olika förutsättningarförklaring naturligtvisEn är somnu ser. annan
respektive område.gäller inom

"affärs-vanligen hariakttagelse SidagenerellEn är att en mer
utveck-myndigheter irelation till demässig som engageras

Sida vanligendärför bra exempel hurlingssamarbetet. SCB är ett
engagerade iföretagmyndigheter ocharbetar med de svenska ärsom

Sidainformationutvecklingssamarbete. denbiståndsprojekt och I som
arbetsmodellbilaga 2 beskrivs dentillhandahåller till svenska parter

Östsamarbetet.Sida vanligen tillämpar isom
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Kommittén har för sin del nöjt sig med konstatera detatt att uppen-
bart finns olika modeller för finansiera olika myndigheters utveck-att

Östeuropa.lingssamarbete med Central- och Vi har inte funnit detatt
finns några principiella hinder för välja den eller andraatt ena
modellen. Vår utgångspunkt har därför varit hitta modellatt ären som
avpassad till de förutsättningar finns för rättsområdet.som
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Slutsatser och förslag5

Allmänna överväganden5.1

samarbetsprogrammetMed det för perioden prop.1999-2001nya
1997/97:70 regeringen utvecklingssamarbetet mediett nytt stegtar

Östeuropa. delCentral- och För den samarbetet rättsom-av som avser
rådet innebär riksdagens beslut med anledning be-propositionen enav

bekräftastydande ambitionshöjning. också den ekonomiskaDetta i
1997/98:vårpropositionen prop. 150 där uttryckligenregeringen säger

utvecklingssamarbetet inom rättsområdet skall intensifieras. Dettaatt
får konsekvenser för rättsväsendets avseende volym ochinsatser, såväl
inriktning arbetssätt och organisation.som

måsteRättsväsendets ökainsatser

mycket tydligt därmed ocksåRegeringen rättsområdet, ochsäger att
rättsväsendets skall prioriteras under den kommande treårs-insatser,

starka betoningen pekarperioden. Europaperspektivet iDen av samma
riktning. Regeringen b1.a. allt samarbete kandidatländema"I medsäger
skall tillhögsta prioritet insatser underlättar integrationspro-ges som

EftersomEU. rättsväsendets insatser helhet ligger inomi i sincessen
högprioriterade detdetta område kommitténs tolkning regeringenär att

förväntar märkbarsig ökning under de kommande åren. harDettaen
också utgångspunkten för kommitténs förslag.Varit

Kommittén inga ekonomiska hinder för kraftig expansionser en av
insatserna på rättsområdet. Nuvarande aktivitetsnivå rättsväsendetinom

till omkring miljoner kronoruppgår 15 år vilket ringa delärper en av
de kronorsammanlagt miljoner år anvisade i800 är stats-per som

Östeuropa. Ävenbudgeten for utvecklingssamarbete med Central- och
med flerdubbling kommitténinsatsema inom rättsväsendeten av ser
inte några problem skapa det ekonomiska deninomatt utrymmet an-
visade totalramen. Restriktionema stället organisatoriska,iär perso-
nella och kompetensmässiga.
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högstharbaltiska prioritetDe staterna

dehelheti propositioneninriktningen ärgrundläggande attDen som
förestående EU-underlätta denpåskall inriktassvenska insatserna att

ochLitauenLettland,till Estland,bidraoch särskiltutvidgningen att
skall integrerasRyssland och Ukrainamedlemmar,blirPolen samt att

det gällersamarbetsstrukturema. Justeuropeiska närdeinärmare
fördjupatsärskilt behovetdock regeringenpekar etträttsområdet ut av

rättsväsendets delLettland och Litauen. FörEstland,medsamarbete
ochlinjen,inslagnapå den redanfortsättaskallbetyder detta att man

dessahand prioriteratill i förstaocksåsyftarförslagkommitténs att
Ukraina börochPolen, Rysslandmedsamarbetetsvenskaländer. Det

det finnsoch finns,efterfråganutvecklasockså kunna menresurserom
länder. Kom-heltäckande dessainsats iför någoninte utrymme mer

till-harsvenska rättsväsendet intedetbedömningmitténs är att en
denunderförkompetensmässigt,ochpersonelltkapacitet, atträcklig nu

deomfattande utöverprogramperioden klaraaktuella engagemangav
baltiska staterna.

sammanhållnaskallRättsväsendets insatser vara

rättsväsendets insatserharredovisningentidigaredenframgåttSom av
förhållan-varitregel dessutomoch de har imyndighetsvissketthittills

spelatheller inteharJustitiedepartementetutspridda.ochdevis små
mottagarländerna.konkreta insatser idet gällerrollaktivnågon när

detåstadkommavillregeringen närhelhetsperspektivDet som
be-kommitténsrättsområdet enligtinom ärsvenska insatsernagäller de
haroch detresultatfor braförutsättningnödvändigdömning etten

dock be-villKommitténförslag.för vårautgångspunktenockså varit
isamlade insatsernadeanläggas påmåstehelhetsperspektivetatttona

land.respektive
frågorframför alltdet ärbedömningkommitténsEnligt är tre som

rättsväsendets in-påhelhetsperspektivåstadkommaviktiga för ettatt
förslag:för vårautgångspunktenhar också varitdettaochsatser,

Justitie-alltframförRegeringen,första måstedetFör genom0
aktivtochroll samarbetetledande ispela ta ettdepartementet, en

samordnas. Ingenfungerar ocharbetetdet operativaför huransvar
för någotförväntasrimligenkan annatmyndigheterna ta ansvarav

faller påhelhetenförkompetensområdet. Ansvaretdetän egna
ocksåenda aktörendensåsomJustitiedepartementet ansvararsom

utvecklingenochlagstiftningför rättssystemet.av
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det andra måste samlad bedömningFör verksamhet och finan-0 en av
siering krävs alltså någon formDet övergripande organi-göras. av
sation för hela rättsväsendet.ärsom gemensam

det tredje måste också finansieringenFör samordnad. Hittills0 vara
har erhållitpolisen sina anslag från UD medan de övriga myndig-
heterna finansierats Sida.via Regeringen aviserar i propositionen en
förändring handläggningen för del det Säkerhetsfrämjandeav en av

har frånstödet. Kommittén utgått denna förändring kommeratt att
innebära Sida från och med kommerår förnästa ävenatt att ansvara

utvecklingssamarbete hanterasdet polisen.som av

tydlig krävs för utvecklingssamarbetet skallEn attram
kunna effektivtbedrivas

de viktigaste förutsättningarna för framgångsrikt samarbeteEn ärettav
det finns tydlig, mottagarländerna föroch medatt en gemensam, ram

framgick mycket klart studerade hurinsatserna. Detta kommitténnär
arbete bilagor.andra myndigheter organiserat sitt se kapitel 4 samt

konstruerad spelar fall handlardenna mindre roll. vissaHur Iärram
det internationella konventioner eller andra åtagan-om gemensamma
den, fall handlar bilaterala överenskommelser. vik-i andra det Detom

emellertid det finns tydlig formell förankradtiga är äratt en ram som
både hos och Avsaknadenpå politisk nivå givare mottagare. enav

sådan formell sannolikt den viktigaste orsaken till rätts-är attram
hittills alltför fragmentariska. undantag förväsendets varit Medinsatser

Kriminalvårdsstyrelsen, byggt Europarådets kart-sina insatser påsom
läggning fangelserna de baltiskahur i uppfyller intematio-staternaav
nella saknar de myndigheterna entydig och klarkonventioner, övriga en
agenda för insatser. har bl.a. resulterat ofta haftsina Detta insatsernaatt
formen relativt avgränsade projekt på lokal och regional nivå isam-av
arbetsländema.

för myndigheterKommittén konstaterar uppdraget rättsväsendetsatt
Ännutillräckligt definierat.inte har varit väl tydligare blir bristen på

struktur till helheten. Kommitténs bedömningnär är rätts-attman ser
ii bättre underväsendet måste väsentligt vägledning for arbetesitten

den kommande treårsperioden. krävs helt mycket tyd-Det enkelt en
ligare politisk förankring samarbetet, och dendetta ocksåär mestav

förslagcentrala delen det kommittén lägger.av
Kommittén dessutom förutsättningarna för åstad-att attmenar

komma sådan politisk förankring undersamarbeteten av program-
perioden goda. grunden har medI vi intresseär ansö-ett gemensamt
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i EUmöjligt blir medlemmar attsnabbt samtde såkarländema att som
åstadkommaminskar.brottsligheten Förökar ochrättssäkerheten att

ocksåvilkaansökarländemas ärförändringar i rättssystem,detta krävs
utveck-demokratiskekonomisk ochåstadkommaförnödvändiga att

regelverkarbete EU:småttstocken för detta ärling. Den gemensamma
dennaMedförtill grund unionen.liggerrättsprinciperoch de som

framkommasnabbtmöjligt relativtgrund bör det attvaragemensamma
underlättasida förfrån svenskkanvi attkonkreta insatsertill vilka göra

tillanslutning EU.ansökarländemas

samarbetereguljärtMålet är

byggalångsiktiga måletdetmycket tydligt är attRegeringen attsäger
målsättningalla nivåer.på Dennagrannlandssamarbetereguljärtettupp

organisationenkrav påsärskildabedömningkommitténsenligtställer
underutgårstödoch detinsatserlång sikt. Deochbåde på kort som

desådantpåorganiserat sätt attomvandlingsperioden måste ettvara
Kommitténssamarbete.reguljärtochkontakterbeståendefrämjar ett

med dessautformatfinansieringochavseende organisation ärförslag
förutsättningar.

Pharerollaktivspelamåste iSverige en

tredjeinomdirekta insatsergenomfört någraPhare inteHittills har
stadiumförberedandepåfortfarandebefinner sigpelarornrådet. Man ett

förberedelserdessa ärmissions. Ifindingfactförstudier ochmed olika
involverade.rättsväsendetfrånantal svenska tjänstemänredan i dag ett

öka sittmåsteSverigeförslagkommitténsför ärUtgångspunkten att
verk-fördelansvarigafaktisktvidärfördelsPhare, äri attengagemang

svenskadefå delmöjlighethardärför videls attsamheten, att avenen
Phare.finansierade viaochmedsamordnadepågår,insatser som

omfattningalltså irättsväsendet måste störrefrånSvenska experter
förslagkonkretlägger ingetKommitténPhareprojekt.olikaiengageras

skemåstesamordningentillskall gå atthur detta utan menarom
möjlighetfinnsdetenskild Ominsats.varjebedömerlöpande när man

föredrasPharemedverkanhuvudregelmåstetill samordning, som
bilaterala insatser.framför
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Utvecklingssamarbete med5.2

kandidatländema

Förslag
medlemskapsför-införförberedelsearbetettillhänvisningMed att

Justitie-Regeringenbörintensifierasmåstehandlingarna genomnu
politiskpåöverläggningartillinitiativomgåendedepartementet ta

och Litauen,LettlandEstland,ländernaochmednivå ettvart av
bilateraltsyfte utarbetaPolen, idelar också etttillämpliga attisamt

medArbeteträttsområdet.inomutvecklingssamarbetetförramverk
faser.delas in iramverksådant trefram ettatt ta

Sondering
efter-församarbetsländemamed attpolitisk nivåpåkontaktEn tas

rättsornrådet.påomfattande samarbeteintressederashöra ett merav
omgåen-beredningsarbetebörömsesidigt, startasettOm intresset är

månader.avslutat inomkunnabör tredetde och vara

Beredning
respektiveochfrån SverigeMyndighetsrepresentanter samar-0

åklagarväsendedomstols- ochkriminalvård,polis,betsland inom
programperiodenunderför insatsernahandlingsplanerutarbetar

1999-2001.
samarbetebör diskuteradepartementrespektivefrånTjänstemän0

uppmärksamhet åtsärskild attochlagstiftningsområdet ägnapå
till helahänsynhelhetbildar tarsvenska insatsernade somen

rättskedjan.
svenska insatsernahur debedömaingårberedningsarbetet attI0

skötasbörvadgivarländer ochandramedsamordnaskan som
källor.andraellerPharegenom

kanocksåframarbetasförslagdesäkerställa attFör att som0
beredningsarbetet.delta iSidamåstefinansieras

Beslut
bilateralträffasfram över-arbetatsunderlagdetpåBaserat ensom

skallutvecklingssamarbetethurförregeringsnivåpåenskommelse
1999-2001.programperiodenunderbedrivas

naturligtvisutgångspunktviktigutvecklingssamarbete måstealltI en
Sverigemedsamarbetaönskanochbehovsamarbetslandets attvara

enkeltdetdå kunnaskulle göraaktörer. Manmångafinnsdeteftersom
svenska insatsernahittillsvarandedekonstatera attför sig attgenom

dockSambandendetta. ärspeglingtänkaskunde meraavenvara
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Utvecldingssamarbetekomplicerade så. framför allt samspel,än är ett
där också givaren ibland måste baraänagera snarare reagera.

därför börSverige till ökningKommittén initiativatt ta ettanser en av
Med kommitténs förslag samarbetet fastare formsamarbetet. att ge en
det finns möjligheter nå bra resultat enlighetvi iattatt stora ettanser

överväganden redovisats föregåendemed de allmänna i avsnitt.som
medvetenKommittén månader kan uppfattasär att treom som en

kort tid för utarbeta kompletta överenskommelser. viktiga iDet äratt
och för huruvida arbetet eller fem månader. Vadsig inte tar ärtre som
viktigt markera dock arbetet måste bedrivas skyndsamt. An-äratt att
slutningsförhandlingama allt det kommerligger i tiden ochnäratrots

från de baltiska för hinnakrävas ansträngningaratt staterna attstora
nödvändiga förtjänarmed de anpassningama sina Deträttssystem.av

utvecklingssamarbetet från noll.också påpekas knappast börjarattatt
det handlarrättsväsendet antal pågående projekt, ochRedan har ettnu

fylla igen deförsta hand förändra dessainte i utan attatt snarareom om
skapar helhet.luckor finns i samarbetet så insatsernaatt ensom

alltså enligtunder och hösten skallArbetet 1998sommaren
förslag överenskommelse på regeringsnivåkommitténs resultera i en

de baltiska länderna, imellan Sverige och och samtvart ett av
överenskommelser skall be-delar också Polen. dessatillämpliga Hur

tidsmässigaunderordnad betydelse; det kan möjligentecknas är avav
ställetundviker avtal och iskäl fördel ordetoch andra manvara en om
vilje-avsiktsförklaring elleranvänder beteckningensig gemensamav

tydligaoch denalltså formen innehålletviktiga inteytlring. Det är utan
förtillräckligt precistföranlcringen. Innehållet måstepolitiska attvara

politiskastyrmedel för insatserna, och denkunna fungera som
vardagsarbetet.kraft och stadgaförankringen måste till för att ge

föruppfattning det mycket talarEnligt kommitténs att ut-är som
annorlundavecklingssamarbetet med Polen skall hanteras något inte

förvisso angelägetlandets utvecklingsnivå. likaminst Det är attp.g.a.
den politiska förankringenfå tydliga styrningen ochden ensom

överenskommelse innebär. Kommittén dock,bilateral är av rena resurs-
anslaget skall lika brett.skäl, tveksam till varaom

huvud genomförtdet enbart polisen harHittills överär tagetsom
Polen. sammanlagt fyra insatsernågra i Det siginsatser smärrerör om

fall det fråga leveran-samtliga gjordes under år 1997. I tvåsom var om
för och bilstölder.till utredningsenheter ekobrottdatautrustningser av

form traineeutbyte mellanavsåg regionalt samarbete iEn insats ett av
fjärdepolismyndigheter södra och Polen. insatseni Sverige Dennorra

har projekten Polen kostat 1,7narkotikaprojekt. Sammanlagt iettvar
miljoner kronor.
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bedrivitalltså interättsväsendet harinommyndigheternaövrigaDe
funnits någonhelt enkelthar intemed Polen. Detsamarbetenågot
Tyskland ochbl.a.kan bero påpolsk sida. Dettafrån attefterfrågan

kriminalvården harsamarbete. InomomfattanderelativtPolen har ett
arbetsfördelningEuroparådssamarbetet gjortexempelvis inom enman

Estland, Lett-insatser iländerna prioriterarnordiskadeinnebär attsom
Polen ochskall prioriteratyskarnaexempelvismedanland och Litauen

Ukraina.
isvenska insatsernadebedömning ärKommitténs attsammantagna

omfattande in-breda ochbli likaförutsättningarharPolen inte att som
avvaktaocksåDärför böroch Litauen.LettlandEstland,i mansatserna

för deföreslårkommitténuppläggbrettsåpåmed skissaatt somen
tidigaredock,Kommittén närrmts,länderna.baltiska sammasomser

de in-vilketförankringpolitisk göroch atttydligbehov enramenav
politiska nivån.denpåbördiskussionernaledande tas

RysslandmedUtvecklingssamarbete5.3

Ukrainaoch

Förslag
redanavtalformelladebygga påRyssland börmedSamarbetet som

ochpolissamarbetetbehandlar bl.a.ochländernamellanfinns som
Justitieministerietoch ryskaJustitiedepartementetmellansamarbetet

samarbetetvidgafinnsintresseområdet. Omrättsliga attdetinom
håll-positivhabör Sverigerättsornrådet,delarandratilläven enav

detta.ning till
denutvecklas iskallUkrainarättsområdet medSamarbetet inom

tillåter.tillgängligaoch deefterfrågantakt resursernasom

Ryssland påmedÅr polissamarbetsavtalundertecknades1995 ett rege-
inrikes-sidaryskmyndighetsnivå. På ärpå1996och årringsnivå ett

tull-statligaochsäkerhetstjänstenriksåklagarämbetet,ministeriet,
Stock-besök iJeltsinsmed presidentsambandIkommittén motpart.

avtalmyndighetsavtalettill ettanslöts även1997decemberholm i om
resulterat iocksåsedermeraVEK-avtalet ettvalutaexportkontroll, som
undertecknadeJustitiedepartementetpolismyndighetema.mellanavtal

medsamarbetsavtalbesökJeltsinspresidentmedsamband ettockså i
detsamarbete inomramavtal förvilketjustitieministeriet ärryska ett

området.rättsliga
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hittillsutvecklingssamarbete pågått mellan Sverige ochDet som
Ryssland begränsad omfattning. Totalt det frånsig insatserär rörav om
polisen för sammanlagt miljoner kronor. rörde3 Dessa insatser sigca
uteslutande materialleveranser i form bilar, datorer och vissom av
kriminalteknisk gjordes ochutrustning. Insatserna under åren 1995

riktade uteslutande till regionala polismyndigheter1996 och sig i Szt
och Kaliningrad. övrigt har det svensk-ryska samarbetetPetersburg I

harhaft formen reguljärt utbyte. exempelvis förekommitDet ettav
besök och erfarenhetsutbyten, bara polisen ocksåantal inte inom utan

inom domstolsväsendet.
Kommitténs bedömning samarbetet med Ryssland bör byggaär att

avtal redan finns mellan länderna och behand-på de formella somsom
mellanlar polissamarbetet och samarbetet Justitiedepartementetbl.a.

Ävendet rättsliga området. dessaJustitieministeriet inomoch ryska om
utvecklingssamarbetetsomfattar finansieras frånavtal insatserinte som

hindrar avtalen kompletteras med sådanafinns det inget attsomram
finns vidga samarbetet till andra delarinsatser. Om intresse ävenatt av

hållning gällerbör ha positiv till detta.rättsområdet, Sverige Dettaen
harsamverkan med det ryska inrikesministerietinte minst närmare som

bl.a. polisen.föransvar
Ukraina.genomfört några i IHittills har rättsväsendet inte insatser

bör hakommer efterfrågas från Ukraina Sverigeden mån samarbete att
hållning till detta.positiven

utvecklingssamarbete totalt för-Hittills har rättsväsendets varitsett
skäl till dettahållandevis blygsamt. viktigtEtt är att resurserna, perso-

kommittén före-begränsade.nal- och kompetensmässigt, varit När nu
ställade baltiska kommer dettaslår kraftig satsning i attstaternaen

myndigheter. bakgrundenkrav på rättsväsendets denmycket höga Mot
inledaskulle orealistiskt ocksåbedömer kommittén detatt att mervara

Ryssland bör detomfattande samarbete med och Ukraina. Däremot
sådanavissa avgränsadekunna möjligt insatsergöraatt omvara

framställs.önskemål

och finansieringOrganisation5.4 av

utvecklingssamarbetet inom
rättsväsendet

startadeUtvecklingssamarbetet bland rättsväsendets myndigheter
för hanteraallvar först organisation framår 1992. Den växte attsom

då ställdes. Inledningsvis, dåsamarbetet präglades de krav ensomav
förse samarbetsländema meldel bestodinsatsernastor attav av
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verksam-engagerade imänniskorfårelativtutrustning,modernare var
någonprojektganska utanavgränsatuppfattades ettdenochheten som

verk-verksamhet. Det sättordinariemyndigheternas somtillkoppling
ochSidaBITS,frånmedelbeviljandemedfinansierades,samheten av

frågadetintrycketförstärkte attprojekt,enskilt omvarför varjeUD av
verksam-ordinarieutanför denlågegentligeninsatstillfällig somen

heten.
beståendekommernågot attUtvecldingssamarbetet är varasom
någralängredethandlar inteNu en-framöver.antal år omunder ett

kan-medsamarbeteomfattandefrågadet ettärstaka insatser utan om
inslagfinnsÖstersjöregionen, dessutomdet ettdär avididatländema

ochocksåställersituation annor-Denna nyaegenintresse.svenskt nya
organisationen.pålunda krav

respektivedelintegreradblimåsteUtvecklingssamarbetet avennu
skildadedelta iskallpersonalverksamhet. Denmyndighets som

och detorganisationenhåll iolikamångafrånhämtasmåsteprojekten
påcheferochmedarbetarefrånfinnasockså acceptansdåmåste en

dess-krävsbehövs. Detpersonaltill densläppanivåerolika somatt
arbets-deklaraförutvecklingsinsatser attoch nyautbildnings- avutom

rationali-ochbesparingarmedtaktiEftersomuppgifterna. resurserna
Förkonkurrenssituation. attlättuppstårknapparealltblivitseringar en

myndig-fråntydligtmycketkrävsdetta engagemangettlösakunna
styrningochbeslutdel iaktiv myn-måste avledning tahetens ensom

utvecldingssamarbetet.medverkan idighetens
rättsväsendetspåställerutvecklingssamarbetetkravDe somnya

avsnittiredovisatsövervägandenallmännadeochmyndigheter som
organi-deniåterspeglasocksåuppfattningkommitténsenligtbör5.1

börkriterierväljer. Defmansieringsformer varasomdeochsation man
enligtväljerslutligen ärOrganisationsformdenförutgångspunkten man

uppfattning:vår
helhetmåsterättsornrådetinominsatserna som ensesatt0

medinsatsvolymökadklaraskall kunna enorganisationen enavatt0
kvalitethög

adekvatpå sättföljas ettskall kunnainsatserna uppatt
myndigheternasiintegreratmåsteutvecklingssamarbetet varaatt

verksamheter
arbetetdel iaktivmyndighetrespektive tariledningen enatt

planering.långsiktigförförutsättningarskapasdet enatt
kanfinansiering göras.ochverksamhetbedömningsamladatt aven

utvecklingssamarbeteavseenderättsväsendetinomkompetensenatt
öka.kunnaskallrättsornrådetinomkompetensSidasrespektive
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Erfarenheterna från5.4.1 andra områden

kapitel kommitténI 4 har redovisat organisations- och finansierings-
foimerna för utvecklingssamarbetet inom andra områden stats-sex av

Ävenförvaltningen. dessa exempel sinsemellan relativtuppvisarom
skillnader, kan ändå dela dem principiellti två,stora sett,man upp

skilda modeller.
modellen, kan kalla förDen ramanslagsmodellen,ena som man

Naturvårdsverket och VerksamheternaSIP.närmastrepresenteras av
finansieras årligt anslag baserat den budgetpåett ärgenom som som

Besluten de löpande insatserna sedan inompresenterats. tasom
projekten.

Fördelen med denna arbetsmodell för utvecklings-är att ansvaret
samarbetet blir tydligt. skall genomföraDe det praktiska arbetetsom
får förockså Modellen anknyter till vaddessutomresurserna.ansvar

beträffande medelstilldelningen för myndigheternasär gängsesom
bidrar sannoliktkämverksamheter. Den också till samarbetsin-att

uppfattas självklar uppgift för myndigheterna, och detsatserna som en
därmed också möjligheter hittafinns enkla och smidiga arbets-att

former.
nackdel med ramanslagsmodellen den ställer kravEn påär att stora

myndigheternas kompetens helt områden. sakkompetensinom Dennya
det ansvarsornrådetbesitter inom självklart nödvändig,ärman egna en

dock tillräcklig förutsättning för kunna bedriva utveck-inte attmen
lingssamarbete med andra länder. sakkompetensen krävs ocksåUtöver
erfarenhet och kunskap de särskilda problem och förutsättningarom

förknippade med sådana insatser. bygga sådan kom-Attärsom upp en
kräver lång praktisk erfarenhet, något rättsväsendetspetens som myn-

digheter utsträckning saknar.i stor
andra modellen, kan kalla för Sidamodellen eftersomDen som man

det vanligastden förekommande arbetsmodellen utveck-inomär
lingssamarbetet såväl bilateralt multilateralt, SCB.representerassom av

finansieras Sida baserat på framställan samarbets-Insatserna frånav en
landet. offeiter/projektförslag underlagDen för framställan harärsom
den svenska utarbetat tillsammans med den berörda myndig-parten
heten samarbetslandet,i det alltså samarbetslandet sökerärmen som
finansiering och projektet.ägersom

Fördelen med denna modell Sida kommer bi-in med sinär att
ståndskompetens och kan bedöma insatserna ändamålsenligtärom
upplagda, målstyrda och samordnade med andra påländers insatser ett
effektivt Rollema genomförare och finansiär också tyd-blirsätt. som
ligare. Nackdelen de utförande myndigheternas perspektiv ärsett attur

får svårare överblicka vilka förfogar och huratt överman resurser man
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riskfinns ocksåDet attfinansieringen ut.långsiktigaden enser
verk-ordinarieskild ifrån denbehandlasutvecklingsverksamheten mer

ñnansieringssynpunkt.behandlasden separateftersomsamheten ur
byråkratisering.vissrisk förocksåfinnsSlutligen enen

de intearbetsmodellerdessa är attmed bäggenackdelEn gemensam
centrala frågan,denbedömerkommittén mestdethanterar varasom

harRegeringensvensksammanhållen insats.behovetnämligen av en
måsterättsområdetinomsvenska insatsernade sestydligt attangett

centralt.mycketblireperspektiveträttskedjdärhelhetsom en
be-deingenbedömningenkommittén att ovanSammantaget gör av

Viställtvide kriteriersamtligauppfyllermodellerna anserskrivna upp.
denunderdemnågonrekommenderakunnadärför inte pro-avoss

sökaslösningmåste tarställetaktuell. Igramperiod är somennusom
derasundvikermöjligtoch såvittsidorgodamodellemasbådatillvara

ochföreslagnaregeringendetiintentionernaSkall avnackdelar. av
berördadeförverkligas, måstegodkända programmet myn-riksdagen

samarbete.utveckla näradigheterna ett

finansieringochorganisationtillFörslag5.4.2

Förslag
Sida harochrättsväsendetuppdragdetfullgörakunnaFör somatt
avpassadarbetsmodell ärskapasdetmåsteregeringenfått somenav
förslag iKommitténsförutsättningar.speciellarättsväsendetstill

itidigare presenteratförslag videpåavseende byggerdetta
avsnittiöverväganden vi presenteratallmännade5.2-5.3,avsnitten

5.4.1.avsnittställt iviorganisationenförkriterierde5.1 uppsamt
informell styr-inrättarmyndigheterberördaföreslårVi att en

förrättsväsendetinomutvecklingssamarbetet program-förgrupp
ellergeneraldirektör över-skall ingå1999-2001. Iperioden gruppen

Kriminalvårds-Rikspolisstyrelsen,motsvarande frånellerdirektör
Regerings-Sida.Domstolsverket samtRiksåklagaren,styrelsen,

Utrikes-ochJustitie-arbetetdelta idessutomkansliet bör genom
sammankallarJustitiedepartementetförutserVi attdepartementen.

stöd förtillselqeterare/samordnare gruppensoch utser engruppen
sig.ordförande inomarbete. Gruppen utser

arbetsuppgifter:följ andehabörGruppen
bilateralainför de överens-beredningsarbetetdelta iaktivtatt0

regeringsnivåpåkommelsema
överenskommel-bilateraladeiintentionernaför attatt ansvara0

uppfyllssema
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bedöma huruvida projekttänkta inom rättsväsendets områdeatt0
ligger inom för de träffade överenskommelsernaramen

främja kompetensuppbyggnaden inom rättsväsendets myndig-att0
heter vad utvecklingssamarbete och inom Sida vad gälleravser
rättsväsendet bidra till erfarenhetsutbyte mellansamt att ett myn-
digheterna

lägga särskild tonvikt vid de olika insatserna i respektiveatt att0
land inordnas i rättskedj eperspektivett

tillsammans med myndigheterna utveckla och öka det svenskaatt0
i bl.a. de Phare-projekt pågår samarbets-iengagemanget som

länderna
främja bättre samordning mellan de insatser frånatt görs0 en som

sidasvensk och de från andra ländergörssom
identifiera behov särskilda medel för förstudier eller andraatt0 av

förberedande insatser.

Sekreterarens uppgift bistå Sida och rättsväsendets myndig-är att
heter i beredningen de ärenden kommer in till Sekre-styr.av som

har alltså nyckelroll kontaktperson både förteraren rätts-en som
väsendets myndigheter och för Sida.

Riksdagens beslut för utvecklingssamarbetet medett nyttom program
Östeuropaländerna Central-i och grundat på propositionema-

1997/98:70 och 150 innebär påtaglig ambitionshöjning för rätts-en—
områdets del. ställer såväl RegeringskanslietDetta berördasom myn-
digheter inom rättsväsendet- också biståndsorganet införmen nyen-
situation. Kommittén har i avsnitten 5.2-5.3 redovisat sina förslag till
hur bilateralt ramverk med berörda länder skall fram. Detta,ett tas ut-
arbetat medverkanunder myndigheterna, måste tydliga riktlinjerav ge
för vad skall uppnås. Regeringskansliet, främst Justitiedeparte-som

åläggs betydandementet, ett ansvar.
praktiska genomförandetDet det ramverket inne-av program som

fattar kan dock inte ankomma på regeringskansliet skemåste iutan
huvudsak på myndighetsnivån.

höjdOm ambitionsnivå skall bli verklighet, former förmåsteen
samverkan mellan Sida och rättsväsendets myndigheter komma till som

insatserna helhet, samtliga myndighetersgaranterar att attses som en
ledning för planering och genomförande, onödiggemensamt attsvarar
tidsutdräkt och administration undviks finansieringensamt är över-att
blickbar och smidig för de inblandade myndigheterna. Kompetensen
från samtliga inblandade myndigheter behövs skallinsatsernanär
planeras och genomföras och det slutliga beslutsfattandet underlättas,
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Styrgruppenshögnivågrupp.iförberettsde gemensamenom
blirdär väg-bedömningar görsdesådansammansättning attär som

verksamheten.ledande för
rättsväsendetsfåröverenskommelsernabilateralade myn-Genom

Då börskallvad göras.anvisningtydligSidaochdigheter somomen
iinsatsernapåhelhetsperspektivanläggamöjligt ettocksådet attvara

medtillsammansskallmyndigheterRättsväsendetsland.respektive
långsiktigautarbetamottagarländernamyndigheter i pro-respektive

fördärefterunderställs styrgruppenDessainsatserna.förgram
börnonrialfalletbeslut.Sida för Itillöverlämnasdeinnanbedömning

under året.myndighetochlandrespektiveförbehövasbeslutendast ett
hanteringresurskrävandefrånbortkommasåledesAmbitionen attär en

projekt.enstakaav
propositionemairegeringen angettutgångspunkt är,En som

fattasskallaktuella insatserhärbesluten150, avoch1997/98:70 att om
börlösningsådanSida. Ensåväl UDochSida somavsom nu,

sambandRedan ihelhetslösningar.tillformasinsatsernaunderlätta att
liksomSida-träffas måsteöverenskommelsernabilateralademed att
säker-Fördiskussionerna. attmed imyndigheterrättsväsendets vara-

överenskommel-fullföljamöjligheterfinansiella attfinnsdetställa att
kost-totaladendärmedochdettaförmedelSidabör avsätta angeserna
kost-totalarättsväsendet. Dennainomför insatserfinnsnadsram som
medöverenskommelsernaspecificeras iemellertid inteskallnadsram

samarbetsländema.
skallmyndigheterrättsväsendetsutgångspunkt er-är attEn annan

genomför inomde ut-de insatserförkostnadstäckxiinghålla full som
administration,Även förkostnadernavecklingssamarbetets ram.

börriktmärke atttäckas. Ettdärvidskall varaprojektsamordning etc
användasskall kunnasamlade insatsernademaximalt 10 procent av

härtill.
förmyndigheter atträttsväsendetsutgångspunkttredje är attEn
måsteutvecklingssamarbetetdelgenomföra sinochplanerakunna av

finansieringenlångsiktigaha denuppgifterövrigatill sinahänsynmed
be-samladföreslagitkommitténvadförtalartryggad. Detta om en

såvälfråndeltagandemedfinansieringochverksamhetdömning av
Sida.myndigheterrättsväsendets som

Sida.påmedel ankommerutbetalningochbeviljandeBeslut avom
bered-ochsammansättningen styrgruppenföreslagnadenGenom av

friktionsftitt.skeskalldetmedräknakunna attbörningsforrnerna man
ochväsentligtförväntaskan växaverksamhetendärsituationI en

projektenochplanmässiga närochlångsiktigablirinsatsernanär mer
inblandade, ärmänniskorflerbetydligtmedtidlängreunderpågår en

ochnormaltblirkvalitetssäkring ettochutvärderingväsentligtdet att
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regelmässigt inslag i verksamheten. bilateralaDe avtalen för program-
perioden bör bli föremål för årlig uppföljning tillsammans meden
samarbetsländema för verksamhetenstämmaatt utvecklasattav som
planerat och för säkerställa kvalitén i insatserna.att Styrgruppen bör
också kunna spela betydelsefull roll för uppföljning och kvalitets-en
säkring avpassad till rättsväsendetsär speciella förutsättningar.som

Kommittén medveten den föreslagnaär arbetsmodellenatt del-om
vis okonventionellär har övertygelsen kommeratt styrgruppen attmen
kunna lösa sina arbetsuppgifter på ett sätt mot stats-som svarar av
makterna fastlagda krav väsentlig förbättring och expansionom en av
rättsväsendets insatser inom utvecklingssamarbetet med berörda länder

Östeuropa.i Central- och
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yttrandeSärskilt

Heckscherordföranden Stenviceav

Ulfordförandensig ocksåansluteryttrandetsärskildaTill det
Colliander, MariaBylén, PerPerledamöternaLarsson samt

Tammoch LiseLager

barabetydelse inteavgörandeharinfrastrukturrättsligfungerandeEn
rättighetermänskligahävdamöjligheternaföroch attdemokratiför en

bl.a.land. Detutveckling i ärekonomisk ettförävenutan gynnsamen
utvecklingssamarbeterättsligtglädjandebakgrunden attden nu-mot

med desamarbetetgällerVadförr.betydelse äntillmäts störremera
rättsligadenfårimedlemskap EUförkandiderarländer nusom

påbyggdgemenskapEUeftersombetydelse ärsärskilddimensionen en
ochrättsväsendenmedlemmarnasförutsättergrund attjuridisk som

väl.fungerarförvaltningar
påvåra insatserbetydelsen attutvecklasbetänkandet närmareI av

Detstruktur.sammanhållen utanochfastarefårområdedetta meraen
berördamedSverigebetänkandetförslaget i är attviktigastejämförelse

vadtidsangivelser,medöverenskommelser,träffaskall somländer om
området.rättsligapå detåstadkommasskallgemensamt

genomförandetemellertidbetänkandet måsteframhålls iPå sätt som
berördapåankommahuvudsakiöverenskommelser myn-dessaav
myndigheter.rättsväsendetsochSIDAdvs.regeringen,underdigheter

deutgångspunkt från över-medkundemodellrenodlad attEn vara
rättsväsendetsochträffarregeringenenskommelser myn-en avvarge

kunnamedel fördemanvisaoch attuppdragdistinkta genom-digheter
sammanhålladetförloraemellertidriskerar attDåföra dessa. man

biståndskompetensen.nödvändigadenochperspektivet
helaSIDAlåtakunde tamodellrenodlad att ensamEn varaannan

överenskom-ömsesidigautesluterinteoch för sigvilket iansvaret
sådan lösningmyndigheter. Menrättsväsendetsmedhocmelser ad en

helhetsperspek-inteånyosvagheter;betydande garanterasocksåhar
ochkunskapernödvändigaförgarantierfinns inga er-dettivet, om

erfarenhetergjorda ärhittillsochområdet,rättsligadetfrånfarenheter
uppmuntrande.enbartinte

särskildaföreslår,kommitténstället,fordras i arrangemangDet som
sammanhålletoch sättplaneratpålösaskunnaskalluppgiften ettför att
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och med vederbörlig hänsyn till såväl utvecklingssamarbetets som
rättsväsendets villkor. Man bör alltså söka sig fram på ochnya
oprövade vägar.

Hur fungerande modell skall åstadkommas har, inteen utan
meningsskiljaktigheter, diskuterats ingående kommittén.i harDet gällt

finna formatt å sidan har tillräcklig stadga och klaraen som ena
ansvarsförhållanden å den andra flexibel ochär tillmen tarsom vara
och för de olika myndigheternas skilda kompetens. Dettasamman är
inte någon lätt uppgift.

börDet å sidan inte råda någon tvivel SIDAatt ärena om rege-
ringens biståndsmyndighet med för Sveriges utvecklingssam-ansvar
arbete. Detta har med hävdats frånrätta SIDA:s irepresentanter
kommittén. Men för kunna axla dettaatt på det aktuellaansvar nu
området krävs emellertid å andra sidan också erkänd, aktiv ochen
ansvarsfull roll, och goda arbetsvillkor, föräven rättsväsendets aktörer

insikt SIDA beroendesamt detta föratt är lösa sin uppgift.en attom av
Kommitténs förslag den särskilda försökstyrgruppen iär ettom att,

kompromissens tecken, lösa detta dilemma träda SIDA:s rollutan att
för kan iMan och för sig hysanär. tvivel denna tänkta struktur ärom
tillräckligt fast för uppfylla de krav böratt ställas på den ochsom om
den rättsväsendets myndigheter tillräckligt stark roll och tillräck-ger en
liga befogenheter för resultatet deatt ansträngningar-av gemensamma

skall bli tillräckligt bra. kanMan också med fog hävda hittillsna att
ingenting hindrat SIDA från aktivt söka samrådatt med rättsväsendets
myndigheter på ungefär det föreslåssätt betänkandeti och attsom nu
det egentligen knappast skulle behövas kommittéförslag förett att
åstadkomma detta.

kompromissförslagDet läggs fram bör emellertid dettatrotssom nu
genomföras.

Angelägna insatser får inte hindras mindre betydelsefullaav me-
ningsskiljaktigheter formfrågor.i Det hög tid frånär gå ord tillatt
handling och snabbt få till stånd professionellt, väl strukturerat,ett sam-
manhållet och väl planerat konkret och målinriktat samarbete på det
aktuella området. Och regeringsöverenskommelser snabbt kanom
träffas med de berörda länderna, skapas det nödvändiga ramverket. Den
lösning vad gäller genomförandet läggs fram i betänkandet börsom
därför, sin lösliga struktur,trots prövas.nu

Det emellertid viktigt för demär deltar inse denatt attsom upp-
nådda kompromissen skör och besinnaär de krav på ömsesidigatt för-
ståelse och respekt den valda formen, formella åtagandenutansom
eller åligganden, ställer finnsDet uppenbar risk attupp. en arrange-

blir meningslöst ochmanget snabbt rinner i sanden. Dettaarmars ut
skulle allvarligt skada både den sak för vilken formen avsedd ochär
Sveriges internationella anseende.
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1Bilaga

ochCentral-iUtvecklingssamarbete
exempelOsteuropa sex—

SafetyNuclearProjectInternationalSwedish
SIP

Verksamhet
varitalltidnödvändighetoch etttraditionharKämkraftsäkerhet om-av

erfarenhetsut-ochsamarbeteinternationelltomfattandemedråde ett
Östeuropa snabbtdärförblevochCentral-Kärnkraftverken i enbyte.

olika inter-Viasäkerhetsmyndigheter.världensför helaangelägenhet
arbetsfördelningskeddeEBRDEU,G-24,IAEA,nationella enorgan

Östeuropa.ochCentral-tillstödetav
denrektorerpåsig typhand koncentreratförstaihar somSverige av

tillbegränsadesvenska insatsernadehandTjernobyl. andraI ärfinns i
samtligasåinneburitdettahar gottpraktiken attnärområdet. I som

Ignalina iireaktorernade bäggeharsedan 1991 avsettsvenska insatser
med-svenskmedantal projektdockhar1996börjanMed ettLitauen.

ochPetersburgS:tBori Sosnovykärnkraftverketiverkan startats
Kola.verket iavseendestudier pågårförberedande

inleddeskärnkraftsäkerhetsornrådetpåstödetbilateralasvenskaDet
under perio-kronormiljoner228SverigeTotalt har1991. satsatalltså

organi-harStödettill Ignalina.hänförbart98%1991-1997den ärvarav
delprogram:inom treserats

funge-byggabl.a.innebärMyndighetssamarbete. Detta att enupp0
förramverketlegalautveckla detkontrollmyndighetrande samt att

totala insatser-de15%utgjortstödet hardelDennadriften. avcaav
na.

förföretagvästligaochIgnalinaverketmellanIndustrisamarbete0
insatsernaför 40%kunskapsöverföringochteknikstöd avsvarar ca

det40%förIgnalinaverketiförbättringarTekniska avcasvarar0
stödet.totala
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Finansiering anläggningsinvesteringar förväntas ske litauiskaav genom
eller internationella kanaler. Sverige kan emellertid åta finansieringsig

utrustning bedöms viktig och kostnadseffektiv för säker-av som som
heten och där finansiering inte kunnat ordnas. villkor förEtt så-annan
dan finansieringsvensk dock litauema för delarär kostna-att svarar av
den.

IgnalinaInsatsema i baseras på s.k. PSA-studie dvs. grund-en en
läggande säkerhetsstudie de bägge reaktorema Barselinaprojektet.av
Detta mycket detaljerad, konkret och långsiktig grund förger en sam-
arbetet. Arbetet med höja säkerheten följs hela tidenatt utvärde-upp av
ringar utförs internationellt. Sverige har i koordine-Litauen ettsom
ringsansvar för samtliga internationella aktörer. Det svenska stödet om-
fattar också hela kedjan lagstiftning drift och ledning anlägg-av—
ningarna säkerhetsmyndigheter. Detta totala koncept har varit av av-—
görande betydelse för nå framgång.att

Ambitionen det svenska stödet till Ignalinaär skall bedrivas iatt
oförminskad omfattning det gäller mjukvarusidan dvs. utbildning,när
organisationsutveckling, säkerhetsorganisation. Hårdvarusidan formi

finansiering utrustning och anläggningsinvesteringar skall dockav av
successivt dras medelDe då frigörs kan i stället på desatsasner. som
ryska verken i Sosnovy Bor och Kola.

Organisation

När de svenska insatserna påbörjades 1991 bedrevs verksamheten som
projekt inom Statens kämkraftsinspektion SKI,ett vilket efterhand

visade sig ha vissa nackdelar.
SKI:s huvuduppgift bevaka och följa säkerhetsstandardenär att0 upp
på de svenska kärnkraftverken. Man tyckte sig ha svårt förklaraatt
och försvara samtidigt arbetade med andra standardsatt ochman

förregelverk utländskt kraftverk.ett
Engagemanget i Litauen handlar förstai hand projektledning0 om
och upphandling. Som övervaknings- och kontrollmyndighet har
SKI ingen direkt erfarenhet dessainom områden.
Samordningsrollen i Litauen innebär bl.a. mycket kontakter inom0
EU, inklusive anbud tjänster Phare, Tacis, EBRD någotav som
SKI normalt inte har anledning sig åt.ägnaatt
Som säkerhetsmyndighet ansågs haSKI problem sig iatt0 engagera
hela kedjan dvs. i driften Ignalina.även av

Som följd de upplevda problemen bildades den i juli 1995en av
Swedish International Project Nuclear Safety SIP. SIP operativtär en
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formell mening delsjälvständig enhet SIPinom SKI. I är en av myn-
kontakterna ochpraktiken förefaller mellan SKIdigheten i SIPmen

medtill administrativa området. arbetarbegränsade det SIPmestvara
personal och lokaler.anslag, har SIPsärskilda rapporteraregnaegen

för-och självständigt imiljödepartementetockså direkt till agerar
dedet gäller själva insatserna interna-hållande till såvälSKI när som

tionella kontakterna.
med Stockholm bas, iarbetaranställdahar åttaSIP somsom

samtligahalvtidsanställd. Medarbetarna har ifinns dessutomLitauen en
kämkraftsindustrinden svenskafrån utbyggnadenfall erfarenhet av

Tyngdpunktenprojekt. ihållaoch således storaatt sammanvanaen
planeringkompetensöverföring,ligger rådgivning,verksamhet påSIP:s

själva ochprojekten drivs litauemaenskildauppföljning. Deoch av
från litauema meddelfinansieringockså krav påvanligen finns ettsom

försvenska medel.med SIPskall invillkor för SIPatt svarar upp-
detmedoch tjänster,nödvändigahandlingen är attmen nogavarorav

skrivs ocksåprojekten och kontraktensjälvalitauema ägerär som
kraftföretag.vanligen svenskaleverantörenochmellan litauema

dettauppgick till miljoner kronor. Avför 50kostnader 1997SIP:s
projektadministration ochkostnaderna förde resorgemensammavar

miljoner.4,2

och styrningFinansiering

Medoch Miljödepartementet.anslagen från UDInledningsvis kom
Sidasdock iSida. harstället via Regeringenbörjan går i1995 pengarna

fall SIP:sförfast kostnadsramen SIP. Iregleringsbrev lagt vart sett ur
används. SIPinflytande hur medlenSida ingetperspektiv överutövar

halvår SIPbeviljat. Varjebudget och får anslagetpresenterar avgeren
till Sida.skickasoch dennatill Regeringen ävenrapportrapporten

förekommer egentligen inte. SIPmed Sida därutöverNågra kontakter
sådana behov.upplevt någrahar heller inte

självstän-mycketarbetarSammanfattningsvis kan SIPsäga attman
till finan-förhållandeiförhållande till SKI,digt, bara iinte ävenutan

dettakaraktärverksamhetens speciellaMed tanke påSida. ärsiären
någonoch Sidafaktum SKI inteorimligt.måhända inte Det utövaratt

insatsersaknas. Tvärtom SIP:sstyrningenbetyder intestyrning äratt
internationellautvärderingomfattande ochförutsatta noggrann aven

grundläggande säker-deväldefinieradeInsatserna är genomorgan.
torde väl igick samarbetetSverige in ifaktumhetsanalysema. Det att

fullföljamoraliskt åtagande ocksåinnebära åtminstonepraktiken attett
säkerhetsnivå.normal västligIgnalina tillhela projektet att enanpassa
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Enligt har de svenska insatsernaSIP:s fått mycket godautsagoegen
vitsord de oberoende utvärderingar gjorts. finns intresseDet ettav som

arbetsmodell också det kärnkraftverktillämpa SIP:s gäller andranäratt
Öst.i

Problem

samarbetet har fungerat mycket bra medSIPPå det hela taget attanser
haftproblem allt har ligger plan.på tvåLitauen. De trotsman

haft med kontinui-politiska nivån har vissa svårigheterdenPå man
vid flera ochbytt energiministrar tillfällen energi-harManteten.

antal harfrågorna hanteras också på ministerier, vilket varit timg-ett
och fungeratarbetat. Kontaktema mellan regering parlament har inte

ledde till den lagstiftningen kring kärnlcraftsäkerhetbra, vilket att nya
det krävs ytterligare föränd-blev alltför oprecis. SIP:s bedömning är att

problemlagstiftningen EU-inträde. det funnitsvid Trotsringar i ett att
tydligthanterbara tack samarbetet så preci-har de ändå varit ärattvare

utgångsläget.redan iserat
handlar mentalitet, initiativ-problemEtt möttannat omsom man

säkerhetskultur. Svenskt säkerhets-arbetsmoral dvs.förmåga och
kämkraftverkenenskilda människornatänkande bygger på de iatt

där det intekunna fatta beslut och initiativ i situationermåste äventa
gamla främjadefinns skriftliga instruktioner. sovjetsystemetDet

mycketbeslutfönnåga. har därförknappast initiativ- och SIP gjort om-
Ignalina-fattande och ledarutveckling isatsningar på organisations-

verket.
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SNVNaturvårdsverkStatens

Verksamhet

Östeuropa uppmärksamhet iharCentral- ochMiljöarbetet i ägnats stor
kon-internationellafinns därför antalinternationella fora. Detolika ett

behoven och inriktningenväl beskriveroch riktlinjerventioner avsom
Östersjön. slutit bi-har Sverigeutvecklingssamarbetet Dessutomrunt

svenskaderespektive land inriktningenmiljöavtal medlaterala avom
ligger pådessa avtalimplementeringenförinsatserna. Ansvaret av

SNV.
ochmiljöområdet omfattandepåsvenska insatserna ärDe engagerar
ornrådetkärn-arbetar inomoch SSImyndigheter. SKIolika ärantalett

oljekraftverkäldreombyggnadenNutek stöder samtldaftsäkerhet. av
energianvändning. SLUeffektivisering är engageratmedarbetar av

och den skskogsvård-jordbruk-miljövård. SidaGenomområdetinom
Östersjömiljarden miljö-stöd till olikaomfattande typerett avges

luftvård.gäller och Kommun-allt detframförinvesteringar när vatten-
stödjamedvänortssamarbetet bl.a.förförbundet arbetar inom attramen
arbe-slutligenNaturvårdsverketlokal nivå.Agenda påarbetet med 21

nationell nivå.förvaltningsbistånd påmedtar
genomfört iinsatserhar SNVfram till slutet 1997ochFrån 1993 av

tillmån PolenRyssland i vissnordvästra ettBaltikum, samt samman-
rela-dettaBeloppsmässigtkronor.miljonerlagt belopp 46 utgör enav

förmålen SNV:ssamlade svenska insatsernadedeltivt ringa menav
strategiskt viktiga.samarbete är

de kanmilövårdsministerier/myndigheter såtillstöd ut-attatt0 ge
miljöorganisationeffektivveckla en

till interna-för kunna levaderas arbeteländerna istödja attatt upp0
åtagandentionella

tillförordningarlagar ochanpassningländerna i derasbiträdaatt av0
krav.EU:s

enligtfungerar SNV:ssvenska aktörernamellan deArbetsfördelningen
naturligt ivarandra påkompletterar sättbra.bedömning Insatsema ett

besitter. Pårespektive myndighetkompetenserförhållande till de som
planet arbetsfördelning. SNVuttaladfinns ingendet internationella

föreuropeisk basisnordisk ochträffar både påregelbundnadeltar atti
Samord-och planerade aktiviteter.pågåendeutbyta information om
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internationella liggerde olika insatsernaningen dock på mottagar-av
sidan.

genomfördesUnder delen 1997 utvärdering SNV:sensenare av av
Östeuropaprojekt fristående konsulter.med hjälp två Utvärderingenav

visserligengenomgående goda betyg åt insatsema. Den innehållergav
konsulternaförslag till förändringar själva uttryckerantalett men som

förbättringar.det, det fråga detaljså är om

Organisation

inleda utvecklingssamarbete ifick uppdragregeringensNär SNV att ett
Östeuropaprojekt.Östeuropa särskiltbildades Pro-Central- och ett

projektledare,för närvarande bemannat medjektsekretariatet är enen
på 70%.administratörhandläggare samt en

för kontakterna med mottagarlandProjektsekretariatet svarar resp
verksamheten i form bilateralafördet gällernär program-ramarna av

stödjande och uppmuntrande rollsekretariatet hardiskussioner. nären
sekretariatet dock ocksålämpliga projekt.det gäller hittaatt ansvarar

förhandlar fram projektförslag med samarbets-projekt ochför urval av
projektledare företrädesvis frånömyndighet och potentiellalandets milj

Efter beredning behandlas respektive projekt i denNaturvårdsverket.
Östeuropaprojektet. fattar beslutför Gruppen,finnsstyrgrupp somsom

kronor, består de ledandeprojekt 100.000alla överstiger avsomom
från Sida.Naturvårdsverketbefattningshavama på samt representanten

projekt skall stödjas,beslut väl fattat visstNär är att ettett upp-om
kontrakt mellan och den projektansvarigerättas styrgruppenett som

tillsam-fulla för genomföra projektetdärmed det attövertar ansvaret
för-samarbetslandet. Styrkan dettaberörd myndighet i imedmans

fåroch i samarbetslandetfaringssätt i Sverige ansvarettaär att parterna
svaghet har sigför och genomförande. En visatplanering attvara

resulteratinternationellt samarbete ibland harbristen erfarenheterpå av
missförstånd.förseningar ochi onödiga

förstaengagerad hämtas isvenska personal i projektenDen ärsom
fråndet med personalhand från Naturvårdsverket också vanligtärmen

ocksåmiljövårdsenheter. viss mån händer detlänsstyrelsemas I att
denfrån andra myndigheter och påprojekten köper tjänster öppna

marknaden.
Öst-Naturvårdsverket iharenheterna inomFör engagemanget

med harökad belastning. Från och 1998europaprojektet inneburit en
utred-detta och låtit internverksledningen tagit konsekvenserna av en
tillåtaförslag skallfrågan. ligger ledningenning Det ett attöver nuse
finnsbelastade.överanställningar de enheter Detvissa på är mestsom
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för projektets framtida finansiering,visserligen inga garantier men man
skallbedömer ändå sannolikheten tillräckligt hög föräratt att man

kunna den risk överanställningama innebär.ta som
konsulter genomförde utvärderingen denbäggeDe attsom anser

ändamålsenlig till dagensorganisationen i förhållandenuvarande är
dockOm verksamheten ytterligareprojektvolymer. växer utvär-anser

Delsstärkas, framför allt två plan.derama organisationen måste påatt
generella biståndskompetensen öka bland verkets personal,denmåste

och styrfunktionema utvecklas.dels ektledningen förstärkasmåste proj

Finansiering och styrning

Östersjöprojektet dockhelhet finansierat via Sida, beloppeti sin ärär
årligSidas regleringsbrevi anvisatfastställt regeringen ensomav

till kronor.för närvarande uppgår 11 miljoner Där-kostnadsram som
Naturvårdsverket också kunnat tilläggsanslag påhar ytter-utöver

volymen för innevarande år landar påtotalaligare miljoner. Dennågra
med-regelmässigt formdessutom krävs någonmiljoner,15-17 av

från samarbetslandet. Sidaseller prestationerfinansiering i pengar
således dedet krävs ingen preciseringramanslag ochanslag är ett av

projektbe-med utbetalningen. Samtligaenskilda projekten i samband
där Sidaslut ställeti är representerat.styrgruppentas av

Östeuropaprojektet verk-sinår lämnarEn gång rapport omenper
utvärderingbifogas också kortSida. Till dennasamhet till rapport aven

delprojekten.de olika
Östeuropa-övergripande förframgått har detidigareSom ramarna

överenskommelser.internationella och bilateralaiprojektet preciserats
ochpolicyutarbetat arbetsplanhar utifrån dessaProjektet somramar en

arbetet, klarläggerdels detaljerad inriktning dels ansvars-avger en mer
de enskilda projekten.fördelning och praktisk hantering av

användas tillfrån Sida ocksåoch med får anslagenFrån 1997 att
Naturvårdsverkettäcka personalkostnader projekten. fåri Dessutom

vilkettill administrativa kostnader,använda det årliga anslaget10% av
kostnader. arbetardelen sekretariatets principtäcker den Istörre av

full kostnadstäcloiing.Naturvårdsverket mednumera
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Problem

Ryssland har sig svårast hantera. har variti visat DetInsatsema attvara
olikahar legitimitet i frågor. många olikasvårt Deavgöraatt vem som

lokala finns i Ryssland ofta oeniga,statliga, regionala och ärorgan som
effektivitetsförluster.vilket leder tillbl.a.

finns mellan olika svenska myndigheterarbetsfördelningDen som
mottagarsidan. Framför allt harförvirring påhar skapat viss manen

mellan Naturvårdsverkets och Sidashaft drasvårt gränsernaatt
svenskökat informationsutbyte påUtvärderama föreslårinsatser. ett

till med gränsdragningsproblemen.botten för komma rättaatt
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GTSGeneraltullstyrelsen

Verksamhet

mycket starkt koncentrerade till Lettland. skTullens Detinsatser är
och avslutades första fasLettlandsprojektet inleddes i augusti 1995 i sin

fasen startade början och skalli årsskiftet 1996/97. andra i 1997Den av
avslutad vid halvårsskiftet 1998.vara

Lettiskaförfrågan från denLettlandsprojektets ursprung var en
besöksamband med iställdes till Statsministern iregeringen ettsom

drogs omfattandeprojektet igång ordesRiga i början 1995. Innanav
tullensbehov stöd och den svenskalettiska tullensanalyser den avav

detkunde snabbt konstateradessa behov. Mankapacitet attmötaatt
utvecklingsprojekt den lettiska tullen20-tal olika inomredan farms ett

aktörer bl.a. ochmed internationellt stöd. Stora EUbedrevs varsom
tullen. projektavknoppning från den Brittiskaen DeCrown Agency

ifrån lagstiftning till korruptions-handlade alltigångredan omsom var
teknisk upprustning.bekämpning och

fannsmängden aktörer och projektbakgrund denMot stora enav
finnadärför angelägetöverlappningar.risk för Detuppenbar att envar

ocksåför det svenska Dettydlig avgränsning storengagemanget. var av
andra aktörernasför löpande information devikt finna fonner attatt om
utvecklingssam-för fungerandetredje förutsättninginsatser. En ett

förankrat påprojektet välenligt uppfattningarbete GTS att varvar
högsta politiska nivå Lettland.i

undertecknades augustisamarbetsavtal iutvecklings- ochdetI som
generaltulldirektörenoch den svenskeskatteministerLettlands1995 av

koncentrerade pådetaljerad beskrivning insatsema, ärav somges en
byggaorganisationsutvecklingsområdet. Måletochutbildnings- är att

den lettiskaför de anställda ikomplett utbildningssystem 1800ettupp
grundläggande utbildning tulltjänstemän,tullen omfattande bl.a. av

förstachefs- ledningsutveckling. ilärarutbildning och och Som stegett
för de fortsattaoch underlag insatsernasamarbetet ett var mansom

utbildningsbe-genomföra kartläggningockså överens att en avom
Världstullorganisationens diagnos-hoven använda sigattgenom av

skulle koordinerasavtalet stipulerades också projektetinstrument. I att
den lettiska tullen.relevanta projekt pågår inommed andra som

ochprojektet avslutades vid utgången 1996första delenDen avav
Lettisk sidauppställda målen avtalet. Frånhade då uppnått de iman

givande de projektbeskrevs insatser deGTS mest som genom-som av
grund den långsiktighet och kontinuitetförts Lettland, mycket påi av

annq :Annn,
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erfarenheterna frånfunnits i samarbetet. godaDe samarbetet leddesom
till avtal till halvårsskiftetsträcker sig fram 1998. Detett nytt som nya

chefsutvecklingavtalet innehåller fortsatt påsatsning och uppbygg-en
detnaden utbildningsorganisationen lägger ökad tyngd påmenav en

verksamhets- och personalplanering.
för hela periodensammanlagda kostnaden uppgår till 4,5 mil-Den

joner kronor. Jämförelsevis detta sannolikt de minsta insatser-är en av
Östeuropa.till hela svenska Meddet iengagemangetna om man ser

tanke det sig enda land och anslagen såpå rör gottatt ett att somom
handlat kunskapsöverföring kan ändå detuteslutande säga attom man

strategisk betydelse för den lettiska tullen. samordnings-haft Deen
befarade klaratsproblem i förhållande andra aktörer harsom man

kontakter med den EU-samordnare finns på plats itätagenom som
Riga.

Organisation

bildades projekt-genomföra och leda insatsernaFör att en gemensam
skatteministem, generaldirektörenlettisk sida ingickFrån samtgrupp.

svenskhögre inom tullen. Frånde tjänstemännenytterligare några av
representerade olika tullens verk-chefer delarsida ingick fyra som av

utbildningschef.har tullenssvenske projektledaren varitsamhet. Den
till 1,25 tjänsterUppskattningsvis har de svenska insatserna uppgått

på årsbasis.
löpande skötts den svenskeharUppföljningen insatserna av pro-av

skatte-regelbundenhet har också den lettiskejektledaren. Med viss
generaltulldirektören träffats för avstämningoch den svenskeministem

förhållande till de avtalen.projektet fortskrider ingångnahur iav
samarbetethar också det normalaParallellt med Lettlandsprojektet

sida harutvecklats. Från projektetsmellan bägge tullverkende man
och utveck-hålla det reguljära samarbetetvarit angelägen isäratt

har slutit tullavtallingsinsatsema. Lettland och Sverige utgörett som en
vilket har alla vanligayrkes-bas för reguljära samarbetet, gjortdet att

medfrågor kanaliserats den sammanblandning Lett-har vägen utan
landsprojektet.

har möjligtden svenska tullens synpunkt projektet varitSett attur
därför arbetehantera för löpande arbetet,det inte minstinom attramen

flera befattningshavare. Omfattningen insatsernavarit uppdelat på av
harhar alltså varit den omfattningen någrainte att extra resurserav

krävts.
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Finansiering och styrning

har finansieratsLettlandsprojektet i sin helhet via medel förUD:s
Säkerhetsfrämjande harinsatser. tillförts tullen tvåPengarna som
klumpsummor i samband med de bägge avtalen undertecknats.haratt

fått full kostnadstäckning förTullen har sina insatser dock har inteman
lönekostnademagjort påslag på sedvanliga lkp.några utöver

till respektive avtal har haftbilagor detaljerade beskriv-Som man
olika delprojekt. Visserligen harde behövt vissaningar göraav man

justeringar under arbetets grunderna legat fast.gång har ändåmen
har fungerat mycketDessa beskrivningar tydliga styrinstrumentsom

för ochden projektgruppen givit stadga samarbetetgemensamma en
värde.varit storsom av

tullen fått anslagen ramanslag från harGenom UDatt som man
de förändringar nödvändigaockså kunnat hantera varitsmärre attsom

projektets uppläggning.igöra
har hela tidenProjektgruppens sammansättning gjort insatsernaatt

förankrade de bägge Tullorganisationernas ledningar.starkt i Devarit
löpande avstämningama mellan de bägge undertecknama avtalenav

generaltulldirektören inneburitdvs. Skatteministem och har också att
föranlqing.projektet haft politiskaen

Problem

ledandeprojektet har pågått har antalUnder de dryga två år ettsom nu
lettiska tullen bytts vilket har inneburitbefattningshavare inom den ut

formellaför projektets kontinuitet. Tack den tydligavissa problem vare
har dock hanterbaramed avtal och ektplaner problemen varitprojramen

dockhållits. lettiske skatteministem haroch tidplanerna har också Den
funnits också bidragitmed hela tiden och vilket till kontinuiteten.

finns tullväsendet dengenerellt problem inomEtt ärannat sommer
låga tullyrket allmänhetens finns ocksåhar i Detögon.status ensom
brist företag behovetförståelse från allmänhet och det gällerpå när av

fått skalltullregler. Inställningen fri ekonominärattvara mansynes en
ocksådet behöva finnas regler alls. Slutligen finnsinte några ett

korruptionsproblem tullverksamheten till det lågainom bidrarsom an-
seendet.

Lettlandsprojektets perspektiv har dessa generella problemSett ur
eftersom tydligtinte utgjort något egentligt hinder så avgränsatman

utbildnings- organisationsutvecklingsområdet.projektet till och Där-
tulltjänstemän vilket långpåverkas relqyteringsbasen för påemot nya

blirsikt blir problem. detta perspektiv den svenska insatsenI strate-ett
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lyfta kompetensen hos ochgiskt led tullpersonalenviktig i attettsom
höja på yrket.därmed bidra till att statusen

starkt centraliserade beslutsstrukturen ihar också denSlutligen
Ävenproblem. mycket triviala beslut måsteLettland inneburit tasett

chefs- ochdetta perspektiv satsningen påhögt organisationen. Ii ärupp
har lagtmycket angeläget område där också projektetledningsfrågor ett

insatser.del sinastoren av
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Statistiska centralbyrån SCB

Verksamhet

SCB de första nationella statistikproducentema börjadevar en av som
marknadsföra densina tjänster på internationella marknaden och man
har efter drygt 15 års verksamhet omfattande tjänsteexport. Förennu

budgeten på miljoner kronor och för1998 ligger 57 de kommande åren
förväntas fortsatt ökning.en

betydelsefullt inslag myndighetensTjänsteexporten iär ettnumera
verksamhet. Huvuduppgiften för produceraordinarie SCB, dvs. att

och föra register i enlighet med statsmakternasstatistik intentioner, är
överordnad. får alltså inlcräkta möjlig-dock Tjänsteexporten inte på

fullfölja huvuduppgiften. Ofrånkomligt kon-heterna dock vissär attatt
strategiskkurrens uppstå personal. viktigaste skälet,kan viss Detom

synpunkt, för bedriva tjänsteexport den kompetens-SCB:s att ärsett ur
höjning verksamheten innebär för personalen, ocksåsom men man ser

förbiståndspolitiska motiv sitt engagemang.
marknaden för utvecklingsländerna tredjeviktigaste SCB iDen är

framför allt Afrika, i Asien. Ungefär fjärdedelarvärlden, i även tremen
kommer från dessa marknader. På år haromsättningenav senare

Baltikum och de andra länderna uppstått det forna Sovjet-somnya ur
betydelse de för ungefär fjärdedelunionen ökat i och står nu en av om-

All den bedriver bistånds-sättningen. tjänsteexport SCB ärsom
finansierad. Ungefär betald Sida medan90% omsättningen ärav av

del kommer från olika internationella biståndsorganresterande FN,som
Världsbanken och biståndsprogram.EU:s

Östför projekten Syd respektive skiljer sigFörutsättningarna i
väsentligt Syd oftast mycket eftersomåt. I långvarigaär engagemangen
det institutionsuppbyggnad och hel-handlar SCB etttar ensammaom
hetsansvar för projekten. Kontraktstidema löper årvanligen på 2-3 i

Östbetydligtprojekten i sig kan pågå längre tid så. Iän ärtaget men
däremot kortare och det handlar oftast delprojektSCB:s insatser om
eftersom finns främst EU-länderdet antal andra aktörer från olikaett

engagerade.ärsom
affärsmässigaSCB:s tjänsteexport bedrivs i former, vi1ketbl.a. inne-

bär arbetar aktivt med marknadsföring främst samband mediatt man
nyhetsblad ochinternationella konferenser, annonsering.

SOU4 1998:86
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Organisation

ICOInternational Consulting Officeför tjänsteexportenAnsvarig är
general-direkt underställdSCB,resultatenhet inomsärskildär ensom

direktören.
allahanterarbestående 7kansliICO har ett eget somav personer

och anbudsförfaranden. Manmarknadsföringfrågorövergripande som
och fakture-reseplaneringfrågoradministrativasköter också rent som

ring.
frånprojekten hämtas SCB:sengagerade idirektPersonalen ärsom

perio-projekten under kortaredeltar ipersonalolika enheter. Den som
direkt frånoch betalningen gårbefattningarordinariesinader har kvar

personalenlångtidsengageradeberörd enhet. Den ärtillICO som
och anställd ifråntjänstledig SCBrespektive landstationerad i är

tidpunkt somICO:sTelia. Vid dendotterbolag tillSwedtel, är ettsom
myndighetspersonalförtillåtetdet intestartade attverksamhet var

bildafick tillåtelseinteutomlands. Eftersom SCB ett egetarbeta att
med Teliasamarbetetetablerades ställetiverksamhetenfördotterbolag

administrativtbetraktaväl ettär attsnarast engagemang.somsom
SCBför olika enheter inomframförhållningrimligFör att somge en

plane-utlandsprojekten läggertilltill personalskall släppa uppman
engagerade ICO:sårsarbetskrafter i60På årsbasisårsvis.ringen är ca

harlopplångtidsengagerade. Under årensdrygtdem 20projekt, ärav
längreengagerade iSCB varitinomuppskattningsvis 600 personer

utlands-erfarnaformResursbasen iutlandsprojekt.eller kortare av
säkerställa åter-verksamheten. Förtrång sektor ikonsulter attär en

traineeverksamhet, därdärför etablerathar ICOväxten personersexen
för och lära.utlandsprojektolikaårligen deltar i att se

förförberedelserutbildning ochsystematiskt medarbetarICO per-
korttidsengagerade hanterarpå uppdrag. Deskallsonal ut mansom

Sida.långtidsengagerade utbildasmedan desjälv ICOinom av

styrningochFinansiering

kontraktenkontraktsbundna, vanligen löperAlla utlandsengagemang är
Sida förmedockså årliga diskussionergenomförsoch då attpå 2-3 år

någotoch det behövs justeringarprojekten löperhurstämma avomav
till deförhållandeunder året ilöpandeskerslag. Faktureringen

för trainee-kostnadernakontrakten.upprättade Värt är attatt notera
Sida och SCB.lika mellandelassystemet

självfinansierad.skall tjänsteexportendirektivEnligt RRV:s vara
självkostnaderfinansiera samtligakunnaförskallDen taxesättas att
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inklusive for utveckling, investeringar uppbyggnadsamtresurser av
riskkapital. får subventioneraSCB alltså inte tjänsteexporten men
denna får heller överskott.inte något I praktiken betyder detta attge
timkostnaden för utlandskonsultema ligger på 700-750 kronor.

kontraktsförhandlingamaGenom och de årliga uppfoljningsdiskus-
sionema har Sida god kontroll projektens utveckling. Denöveren
interna projekten, kostnadsmässigtstyrningen professionellt,ochav
ligger helt handlarpå ICO. Det i grunden affärsmässigtett rentom
förhållande där ICO kontraktsbindningsin löper den ekono-genom
miska risken inte lyckas driva projekten effektivtpå sätt.ettom man

Problem

ÖsteuropaEnligt bedömning drivsSCB:s insatserna i Central- och inte
mängd olika aktörerpå effektivt inne i de enskilda län-Ensätt. ärett

derna. och sin del, vilket leder till helheten blir lidandeVar gör atten
svår. Uppdragen därmedoch samordningen också kortare, vilket inteär

underlättar systematiskt och långsiktigt arbete. Samarbetsländemaett
verkar också ha mindre inflytande insatserna.överett

nationellaUnder de åren har flera statistilmiyndighetersenaste satsat
internationella verksamheter och det börjarpå alltså uppstå vissen

konkurrens. ökande konkurrens och ocksåEn ökad inslag öppnaett av
upphandlingar, där Sida förefaller pådrivande, möjligen ledakanvara
till framöver.förutsättningarna blir svårareatt
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Östeuropakommittéoch SjukvårdensHålso-
OEK

Verksamhet

ideell fore-sjukvårdens östeuropakommittéHälso- och är numera en
närvarande stycken, bestårMedlemmarna, för 30ning. är ca avsom

personalorganisationer enskildamyndigheter, vård- ochstatliga samt
hälso-till svensk och sjukvård.med anknytningpersoner

ÖEK hälftenmiljoner kronor,disponerade förra året 20 ettvarvarav
och sjukvård till angränsandetill stöd för hälso- ochallmänt anslag

näraliggande östliga grannländema. Femverksamheter desociala i
länder.psykiatriskt utvecklingsarbete imiljoner kronor avsåg samma

psykiskt och socialt rehabiliterings-fysisk,kronor avsågmiljonerFem
Bosnien-Hercegovina.arbete i

så-Bosnien-Hercegovina aktiviteternafrån iinsatsernaBortsett är
och nordvästra Ryssland. all-Baltikum Detkoncentrerade tillledes

till olika former utbildningsinsatser,används främstanslagetmänna av
auskultatationsverksamhet ianvändningsområde ärstörreett annat

tandläkare och vårdpersonal.sjuksköterskor,för läkare,Sverige annan
ÖEK stället deprojekt, det idrivit någraHittills har inte äregna

harlandsting, enskilda läkaremyndigheter,olika medlemmarna som
ÖEK.har sökt bidrag från Före-utförandet och för dettastått för man

beviljade bidragñnansiärens. Antalethar alltså hittills varitningens roll
liggerdrygt Flertalet bidrag iför uppgick till 300.exkl. Bosnien 1997

pågenomsnittsbeloppet liggerkronor,storleksklassen 10.000 30.000-
förtäcker bidragen kostnadernaknappa kronor. Vanligtvis50.000 resor

Övriga medlemmarna för själva.kostnader förväntas ståoch logi.
för-har håller verksamheten påoch med budgetåret 1998Från att

till Ryssland.kommerändras. del anslagenEn överstörre att styrasav
ÖEK tillminska på bidragenhar också för avsikt successivt smärreatt

projekt inompåenskilda aktiviteter och i stället några störresatsa mer
finnsmodellverksamheter. Planerform s.k.primärvårdssektom i av

funktionell School ofuppbyggnadenockså medverka tillatt av en
Public Health.

ÖEKs rollden ändrade inriktningenkonsekvensEn är attatt egenav
längreinteförändras. planerade projekten såDe är stora attpass man

förväntasenskild medlem i föreningen kankan förvänta sig någon taatt
ekonomiskt. i ställetpersonellt ellerför insatserna sigvareansvar

ÖEKkommer få sigpå störreatt ta ett ansvar.
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uppdragSocialstyrelsen har på regeringens möjlighetenutrett att
ochi Hälso- sjukvårdsornrådet.sig tjänsteexport inom detIengagera

förslag för regeringen Socialstyrelsen möj-presenterats storasersom
ligheter ökadför svensk insats. Den organisatoriska lösningen man

ÖEKförordar utökadeväsentligt uppgifter och personellaär att ge
har behandlat förslaget.Regeringen inteärmuresurser.

ÖEKSammanfattningsvis kan konstatera i börjanärattman av en
frånomvandlingsprocess, där övergår ideellt arbete medett storman en

till professionell medmängd insatser, organisationsmärre störreen mer
snabbt dennainslag lörvaltningsbistånd. omvandling kan skeHur ärav

för torde dock och dendagen svårt bedöma, riktningen klaratt vara
ligger önskemålockså i linje med regeringens ökad satsning påom en

Östsamarbetetden sociala sektorn prop. 1997/98:70.i

Organisation

ÖEK:s kanslichef och kontorschef. Kanslietkansli består ärenav en
Socialstyrelsens lokaler.fristående placerat imen

bidragsansökningama planeringen verk-Beredningen samt avav
olika beredningsgmpper. Grupperna bemannassamheten sker i somsex

får arbeterespektive område inga anslag för sittinom utanexperterav
personal for lönekost-medlem bidrar med ocksårespektive svararsom

naderna.
ÖEK därfinns anställd personalprojekt drivsI störretre som av

ÖEK iBosnien-Hecegovinaför lönen. Bl.a. drivs insatsernastår enav
anställd psykiatriker.

ÖEK årliga föreningsstämman.för på denStyrelsen utses

och styrningFinansiering

kronor allmedlemsavgifter sammanlagtfrån på 300.000Bortsett är
ÖEK Införfinansierad anslag från Sida. varjeverksamhet inom genom

ÖEK anslagsframställan där den allmännabudgetår inkommer med en
Anslageninriktningen kommande års verksamhet ut-presenteras.av

betalas därefter Sida.från
ÖEKmellan Sida skall före-Enligt det avtal ochupprättatssom

och sambandhalvår ekonomisk iningen gång rapporten per avge en
ÖEK förfylligare Verksamhetsrapport.med årsskiftet också ansvararen

allmännabidrag ligger linje med deden verksamhet beviljas iatt som
framgårmellan avtaletriktlinjer överenskommits Avparterna.som
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ÖEK börkronoröverstigande 300.000utbetalningarviddock också att
för beslut.Sidaunderställas

ÖEK beviljatsde medlemmar ikravdet varitHittills har attett som
de20%. Förmed egeninsats minstskall bidraocksåbidrag pro-omen

ÖEK dockupphandlar krävs ingensjälv ochinitierarjekt egen-som
insats.

förfogande får högstföreningensställer tillmedel SidadeAv som
kostnader.administrativaanvändas till5%
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samarbetsproj ektet SRSPSvensk-ryska

Verksamhet

utvecklingssamarbeteDiskussionerna kring på finansdepartementetsett
område inleddes i slutet 1980-talet. Initiativet kom ursprungligenav
från det fannsryska sida där intresse dra lärdom "denett stort attav av
svenska modellen. från rysk sida betonades behovetInte minst ettav
långsiktigt uthålligt samarbete, vilket ledde fram till formelltoch ett
samarbetsprojekt. svensk-ryska samarbetsprojektet etableradesDet i
början dess haft volym.och har allt sedan stadigt ökande1992 enav

för till drygt miljoner kronor och den totalaBudgeten 1998 uppgår 8
for hela perioden 1992-1998 till knapptsvenska kostnaden uppgår 26

milj lqonor.oner
renodlat törvaltningsbiståndSamarbetsprojektet inrik-är ärett som

fem delområden; statliga betalningssystem, statsskuldförvalming,påtat
uppbördstatlig skattelagstiftning och uppbyggandetrevision, samt av

fungerande för auktorisation, utbildning och tillsyn revi-ett system av
planerades sammanlagt 30-tal dessaInför 1998 insatser inomettsorer.

delområden.
federal nivå och består första handinsatserna sker på iMerparten av

dock ocksårådgivning, expertstöd och utbildningsinsater. harSRSPav
regional nivå.utbildning högre tjänstemän på Störreiengagerats av

Rysslanddelen de teoretiskt inriktade insatserna sker på plats iav
formmedan praktiskt inriktade insatserna i Sverige ide äger rummer

och utbildningar.studiebesökav
Inriktningen verksamheten baseras på årliga områdesvisa över-av

enskommelser med det ryska finansministeriet där dessutom i vissman
kostnader skall respektiveutsträckning reglerar vilka tas part.som av

överenskommelser efter förhandlingar mellan svenskaDessa upprättas
och för respektiveryska med område. SRSP:s med-tjänstemän ansvar
verkan omfattar beredning, och resursför-dennai avstämningprocess
delning.

sker hurgång år avstämning samarbetet utvecklasEn avper en
mellan svenska projektledningen och den ryskeden finansministern.

alltförhar resursskäl avstått frånSRSP sig iattav engagera om-
fattande projekt. Likaså har med hänsyn till uppdragsitt avståttman
från sektorn huvudsakligdelta i projekt där den privata varitatt mot-

omfattande projekt aktualiseras från rysk sida försökerNärtagare.
SRSP överföra till Sida ochdessa andra aktörer exempelvis Tacis.som

aktörerNågot direkt samarbete med andra sker inte från SRSP:s sida



1998:86SOUBilaga76 I

liggeruppdragfrämmande för åta sigintedäremot attär sommen man
ochUnder 1997och kompetensen.inriktningendenlinje medi egna

delenuppdrag tillåtagit sigexempelvis störrehar ett1998 somman
anbud uppgårutlagt påUppdragetVärldsbanken.finansieras som varav

till 400.000 USD.
sida, vilketfrån ryskuppskattatmyckethar varitSRSPSamarbetet i

utvärderingsamband denmedbl.a. itillfällenvid fleraframförts som
1996.gjordes

Organisation

hand-TvåFinansdepartementet.delSRSPOrganisatoriskt är aven
admi-medStockholmarbetar frånprojektsekreterareochläggare en
ocksåProjektet harinsatserna.samordningochplaneringnistration, av

projekt-svenskamed denbemannatMoskvaikontorpermanentett
ryska.kotorsassistenthandläggarechefen, samt enen

lokalarysk sida.från Denbegäran när-tillkom påMoskvakontoret
ryska administrationenden ärvardagskontakter inomskapar somvaron

med andrasamordningenockså tillökarmöjligheternaochovärderliga
ochMoskva iibåde på kontoretpersonalensvenskaaktörer. Den

kontakterna.har underlättatytterligarevilketrysktalandeStockholm är
har SRSPryska administrationenmed denkontaktergodaGenom sina
for Sidaexempelvis iförmedla kontaktermedverka tillockså kunnat att

fall.något
övergripandemedarbetarprojektetanställd ipersonalDen ärsom

direkta in-dearbetet.administration Isamordning ochplanering, av
myndigheterpersonal från olikadelprojektolikaisatserna engageras

Riksgälds-Riksskatteverket,Riksrevisionsverket,exempelvissom
Regeringskansliet.RiksbankenRevisorsnämden,kontoret, samt

styrningochFinansiering

miljonerpå 8för närvarandealltsåliggerför projektetKostnaderna ca
med Cen-anslag för samarbetetfrån UDskommeråret. Pengarnaom

Östeuropa påbaseratramanslag,betalasochtral- och ettut ensom
anslagsframställan.detaljerad

får fullprojektenengagerade imyndighetersvenska ärDe som
för de insatserkostnadstäckning görs.som

iprojektetinriktningenövergripande styr-den tasBeslut enavom
bemannadår. Styrgruppensammanträder gånger är3-4 pergrupp som

Utrikes-Ordföranden,Finansdepartementetföreträdare förmed
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Riksrevisonsverket,departementet, Riksskatteverket, Riksgäldskontoret
och Sida.

Alla beslut anslutning till de enskilda projektenoperativa i tas av
projektchefen.

genomfördes utvärdering samarbetsprojektet,Under 1996 en av
vilket resulterade kraven på uppföljning verk-bl.a. i och styrningatt av

uppmärksamhet Verksamhetsmålsamheten skärptes. Mer ägnas nu
för olika delområdena. inrättadesoch budgetering de Styrgruppen

konkretunder vilket också resultat utvärderingen.1997, Iettvar av
förutvärderingen konstaterades också de administrativa kostnadernaatt

detta projekt högre för andra jämförbara projekt.änvar

Problem

vad andra aktörer har erfarit östsamarbete,likhet med många i sittI
förhållandevis dedet varit omsättning påkonstaterar SRSP storatt en

ryska administrationen. Tackbefattningshavarna i den sinledande vare
tydliga politiska förankringen projek-representation och denlokala av

hanterbara.emellertid dessa problem varithartet
också konstatera det samarbetet måste mycketkanMan att vara

det skall åstadkomma resultat. Ryssland intelångsiktigt för gå äratt att
stormakt också mycket land med och in-bara tungutan ett stort enen

förvaltningstradition. bidrag till moderniseringengrodd Som stats-av
räckerförvaltningen åtta miljoner året intemåste inse sär-attman om

både långsiktiga och strategisktskilt måste alltsålångt. Insatsema vara
Även kändgrundförutsättning varitutvalda. detta har varit en somom

otillfreds-redan inledningsvis känns det ibland aningför projektet en
konkreta effekterställande det svårt redovisa insatserna.är attatt av
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Sida
Central- ochi OsteuropaInsatser

information till svenska parter-

Bakgrund

Östeuropa medCentral- ochSidas verksamhet iUtgångspunkten för -
närområde regeringgeografiska de målSverigestonvikt på är som-

fastställt.och riksdag

skall:Samarbetet
säkerhetsgemenskapfrämja en-

demokratins kulturfördjupa-
ekonomisk omvandlingsocialt hållbarstödja en-

utveckling.hållbarstödja miljömässigten-

helaskall samarbetet. InsatsernajämställdhetsperspektivEtt genomsyra
kandidatländemas anpassning till EU.skall underlättaockså

fastställdestill och medför samarbetet fram 1998Riktlinjerna av
proposition 1994/95: 160.grundvalriksdagen våren 1995 på av

förutom detotalt drygt milj kromfattar 800Samarbetsprogrammet
underSidadetta belopp disponerarkanaliserasmedel via EU. Avsom

Öst-ochCentral-kr för samarbete medbudgetåret drygt milj1998 500
utrikes-säkerhetsrelaterade stödetdet direktFör ansvarareuropa.

liggeroch akademiskt samarbeteKultur, forskning,departementet, UD.
ansvarsområde.huvudsakligen Svenska Institutetsinom

Sida-Öst,Östeuropa,Central-för ochSida har särskild avdelningen
Stödsvenska regionen.för de insatserna ihar merpartensom ansvar av

procent administ-med egeninsats på 20enskilda organisationervia en
ochför samarbete med enskilda organisationerSidas avdelningreras av
bi-gäller eventuellt humanitärthumanitärt bistånd, SEKA. Detsamma

stånd till regionen.
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samarbetar vi medVilka länder

följande länder och områden:och riksdag har prioriteratRegering
och Ryssland främst de nordvästraLettland, Estland, PolenLitauen, -

Pskov ochPetersburg, Leningrads län, Kaliningrad,dvs Sztregionerna
dvsomgivande län BarentsregionenmedNovgorod samt -

republikenmed omgivande länoch MurmanskArchangelsk samt
gäller främst federala och institutio-i MoskvaKarelen. Insatser system

republiken och Vologdas länområden såsom KomiandraOcksåner.
särskilt kan kommareformprocessen intresse,däroch i övrigt är av

ifråga.
medmed främst Ukrainasker samarbeteI övrigt ävenmen

andraoch de länderna i OSS.Moldavien, Georgien några av
Sida-Öst detomfattande biståndsprogram iockså för ettansvarar

verksamhetenBosnien-Hercegovina.främst Denforna Jugoslavien,
Sida-Öststillinformation hänvisasdenna skrift.beskrivs i Förinte en-

Balkan, EVB.het för västra

få stödkanVilka insatser

Östeuropa ska det möjligt:Central- ochSida tillStödet via göra

ochsvenska erfarenheterdraför samarbetsländerna nyttaatt av-
reformarbete.konkurrenskraftig kompetens i sittsvensk

enskildamyndigheter ochföretag,för svenska institutioner, experter-
därmedochCentral- och Östeuropaförändringsprocessendelta i iatt

ömsesidiggrannlandssamarbete tillbeståendeockså bygga ettupp
nytta.

effekteravgränsade och åstadkommaska konkreta, välInsatsema vara
samarbetetbiståndsñnansieradesedan detblir bestående ävensom

upphört.
omvand-förstrategiskaska verksamheterInsatsema äravse som

systemutveckling.ochlingsprocessen, det gäller institutions-närt ex
detspridningseffekter och utformas såbör åstadkomma positivaDe att

kan avvecklas.möjligtsvenska stödet så snart som
samarbetsländernamellan företagsnedvrider konkurrens iStöd som

verksamhetdärför normaltSida stödjer inteska förekomma.inte som
enskilt företag.riktas till enbart ett

svenska företag och företag isamarbetsprojekt mellanFör sam-
StartÖst. Informationfinns särskiltarbetsländerna ett om pro-program,

finns bl www.sida.se.pågrammet a
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ingåkan baranormalt inte. UtrustningfinansierasUtrustning som en
fmansie-Sidakunskapsutvecklande insatserimindre komponent som

konkurrens.normalt upphandlasska iEventuell sådan utrustningrar.
dokumenteras.Upphandlingsförfarandet ska

förförutsättningheller.normalt inte EnDriftskostnader finansieras
tillräckligaharsamarbetslandetiSidafinansiering från är att parten

inklusiveverksamhetendenför finansieraekonomiska att egnaresurser
administration.nödvändig

undan-motiveradesärskiltendast ifinansierasseminarierEnstaka
prioriteradmycket starktSidaseminariettagsfall, rört en avomex

andraeffekternaeller förstärkerkompletterarmålgrupp,fråga eller av
effekt.varaktigt positivharområdet ellerpåsvenska insatser egenen

handläggningSidas

förutsättningsamarbetslandetFörankring i en
detprojektförslagskaSida är ärför attförutsättningEn pröva ettatt
verk-relevantsamordnat medochsamarbetslandetförankrat i annan

där.bedrivssamhet som
samarbets-myndighetfrån den itill SidaframställningskriftligEn

begärdauttryck för denstödutländsktkoordinerarlandet är ettsom
dennafmansministeriemaLettland harEstland ochförankringen. I

Polen på kom-och iutrikesministerietpåligger denuppgift. LitauenI
miljöministeriet.milj öinsatser påförEU-integrationförmittén samt

lokalaochregionalatillmäts denRysslandsamarbetsprojekt iFör
mottagarlandetSamarbetsparten ibetydelse.avgörandeförankringen en

koordineringsmyndigheten.denmedkontakternaför egnaansvarar
samarbetslandetberoendeverksamhetenResultatet är attavav

vidare-gällerdetbeslutsamhetåtaganden visar attnäregnagenom
svenska stödetverksamhet detutveckla den avser.som

bedömningSidas
samarbetsländer.genomförs våraprojektstöd tillSida lämnar avsom

projektsvenskaalltså inteinsatser. Detjustsvenska insatserna ärDe är
ochryska, polskalitauiska,lettiska,estniska,genomförasska utansom

erfarenheter.kunskaper ochsvenskamed stödprojektukrainska av
deinsatsförslagSidas prövningutgångspunkt i ärviktigEn ett avav

ländernaprioriteradeför debeslutade landstrategierna samtregeringen
östsamarbetet.målen förfastställdade riksdagenav
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Vid fäster Sida särskilt avseendeprövning insatser vid följande.av

Relevans: Står det klart vilka utvecklingsproblem i landet som pro-
jektet ska bidra till lösaatt

ÄrResultatorientering: förslaget inriktat på tydligt formulerade mål
och förväntade resultat

Logisk uppbyggnad: det tydligtFinns samband mellan problem,ett
mål och de skaaktiviteter genomföras inom för insatsensom ramen

Risker: Framgår det förslaget vilka risker påverkakan in-av som
genomförande huroch de riskerna ska hanterassatsens

ÄrGenomförbarhet: roll- och ansvarsfördelningen mellan med-
verkande tydlig och trovärdigparter

samarbetslandetUthållighet: sådant förTar insatsensett ansvar
får effektergenomförande det bestående projektet slutatt även när är

Kostnadseflektivitetz slutresultatetKan uppnås på ochett annat
mindre kostsamt sätt Projekt och insatser istället finansieraskansom
på kommersiell basis kan inte beviljas stöd.t ex

Vid omfattande insatser tillämpas i regel indelning faseri imer en av-
sikt åstadkomma kostnadseffektivt och ändamålsenligt stöd.att ett

och riksdag beslutat alltRegering har samarbete med Central- ochatt
Östeuropa skall jämställdhetsperspektiv liksomett attgenomsyras av
hänsyn ska till insatsers konsekvenser för miljön. Sida fäster därförtas
särskilt avseende vid frågor belysesdessa i underlaget.att

Jämställdhet
En utgångspunkt de flesta medför fördelasinsatserär att att resurser
eller omfördelas eller regler eller verksamheter utformas eller för-att
ändras. Eftersom fördelningen pengar, tid, information etcav resurser
mellan kvinnor och regel olika deti troligt förändringar imän är är att
dessa fåravseenden olika effekter för kvinnor respektive Allamän.
insatsförslag förutsätts därför redogöra för hur kvinnor respektive män
deltar planering ochi genomförande effekternainsatsen och hurav av
den föreslagna insatsen förväntas påverka kvinnor respektive män.

skaInsatser utformade de tillvaraså möjligheter bidraatt tar attvara
till ökad jämställdhet såväl genomförandetvid insatsenssom genom
långsiktiga effekter. svenska harDen för tillräckligparten attansvar
kompetens finns då det gäller analysera och främja jämställdhet iatt att
verksamheten. Målbeskrivningen ska hur förväntas bidrainsatsenange
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bedömsoch insatsjämställdhet mellan kvinnor Omökadtill män. en
jämställdhet ska dettagäller motiveras.då detsakna relevans

Miljökonsekvenser
eller negativbeskriva förväntad positivskatill insatserFörslag även

luft,hälsa, mark,inverkan på människorsinklusivemiljönpåverkan på
effekter.direkta indirekta Entill såvälskaHänsyn tasvatten somosv.

bl påmiljökonsekvenser skallbeskrivningobligatorisk oma svaraav
för miljö-förutsättningarbättre ellerkommerprojektet sämreatt enge

kompetensutveckling ellersikt,långutveckling påhållbarmässigt om
utvecklingmiljö och hållbar inne-tillrelaterarmetodutveckling som

på-bidrar till utvecklingprojektetfattas projektet,i system somavom
bedömsinsatseller negativt Ompositivtverkar miljön på sätt.ett en

ska detta imiljöpåverkan motiveras. Partendå det gällersakna relevans
miljökonsekvensema utredsförhuvudansvarsamarbetslandet har att

kon-minska eventuella negativaföråtgärder vidtasföroch attatt
sekvenser.

svenskIdentifiering3. partav
från svensk leverantöraktuella tjänstendenbeställare ärKund eller av

och finan-mäklareSida fungerarsamarbetslandet.alltid iparten som
s1ar.

svensktillförslagnågotintefall har part.mångaI egetmottagaren
lämnaantingenanbudsupphandlingSida kan då bistå i attgenomen

genomför upphand-självtillsvenskaförslag på mottagarenparter som
utarbetandetmedverka ilingen eller assistera att upp-av engenom

anbud.infordraoch pådragsbeskrivning vägnarmottagarens

tillgodose två intressen:urvalsförfarande skallEtt
kombinationenfå den bästa möjligakonkurrenstillräckligatt genom-

marknaden erbjuder,och prisprestation somav
anbud.möjlighet lämnasvenska leverantörer attatt ge-

konkurrensförfarande, kan iupphandlingdvsDirektupphandling, utan
förtroendefulltfinns tidigare,då detfallvissa etttaccepteras, sam-ex

exempelvisvidsystersamarbete,elleretablerat mellanarbete parterna
skäl kanAndraoffentliga myndigheter.eller tvåmellan två kommuner
Sverigeönskade finns iden tjänstenleverantörendastatt avvara en

flera anbuds-mellanmed konkurrenssannolikaden vinsteneller att
falldessasamtligaför förfarandet.kostnaden Imindregivare änär

rim-förkostnaderna insatsernaskallprövning utvisa ärgäller attatt en
liga för branschen.
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fall harI vissa samarbetslandet, detinnan kontaktar Sida, etablerat
kontakt med svensk samarbetspart. så skett dockAtt inte lik-ären en

tydigt med Sida den valda upphandlingsför-att accepterar parten utan
farande eller Sida åtar sig stödja föreslagen insatsatt att utan atten

dess innehåll och kostnadseffektivitet.pröva
Vid genomförbarhetsstudier feasibility studies inför investerings-

projekt aldrig direktupphandling. För Sida skall bidra tillaccepteras att
sådan studie erfordras finansiering den tilltänkta investeringenatten av
säkerställd. Aktuella områden vanligen offentlig infrastrukturär så-är

och avloppsrening eller fjärrvärme.vatten-som
Sidas utgångspunkt finansiera överföring svensk, kon-är att av

kurrenskraftig kompetens. fall där konkurrensenI i Sverige är svag
eller obefintlig kan dock bredare upphandling, exempelvis påen nor-
disk basis, aktuell.bli

Sida upphandlar falli vissa konsulttjänster för bruk. kanDeteget
gälla insatsfonnulering och bedömning, sektoranalyser, utvärderingar
och liknande utredningsarbete.

Information Sidafinansierade insatser publiceras löpande i Sidasom
nyhetsbrev Globala Affärer. Ytterligare information Globalaom
Affärer finns bl på globala.sida.se.a www.

åtagandenBeslut och
Sidas beslut stöd för meddelasinsats i k bekräftelsebrevom en s som
sänds både till den lokala och den svenska Bekräftelsenparten. utgör
Sidas åtagande och klartecken till insatskontrakt kan under-är ett att
tecknas träda kraft. förpliktelseroch i Sida har inga kontraktgentemot

undertecknats de genomförande föregåendeparterna utansom av
skriftlig bekräftelse.

Utgångspunkten kontraktsparterna åtagit utförasig angivetär att att
arbete till det kontrakteti priset. Sidas gäller havdaangivna åtagande
kostnader och högstbelopp enligheti med den budget godkäntssom av
Sida och bifogas kontrakt mellan Sida finansierar kost-inteparterna.
nader avviker från den budget godkänts eller högstbeloppdesom som

angivits i bekräftelsebrevet. Automatisk indexuppräkning accepte-som
ras ej.

5. Vad krävs insatskontraktettav
Sidas innebärstöd finansiering vissa aktiviteter och tillhörande kost-av
nader inom för kontrakt mellan den svenska och denett ut-ramen
ländska Sida således älv kontraktspait.inteärparten.

Utformningen insatskontraktet ankommer samarbetsparterna.påav
Några bygger kontraktsina på den internationella konsultföreningen
FIDICs Model Services Agreement T71e White Book Guide with
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Andra1991.for Consultancy Agreementsother DocumentsNotes on
ordning.följer annanen

det gällerminimilqiterier,uppfyllaskall vissaKontrakten närt ex
prestationerkund,konsult och imellanansvarsfördelningenklarhet i

kostnadsangivelseochrapporteringtidsplan, samtfullgöras,skasom
insti-normalfallet företag,Svensk ibetalningsplan.budget och ärpart

juridiskellermyndighettution, person.annan
godkännasska detundertecknaskontraktet parternaInnan avav

kontrak-undertecknadedetkopiatillställasocksåskaSidaSida. aven
tet.

huvudändamâl:har tvåinsatskontraktEtt

juridiskadenkostnaderinklusivesamarbetet,förvillkoratt angea.
delen

uppdragsdokumentet.ellerekt-innehåll projsamarbetetsatt ange

föl-innehålla åtminstoneformellerinsatskontrakt bör iEtt annanen
jande:

kundenvadbörKontraktetresultatangivelse.mål- ochTydlig ange
och kom-kunskapsöverföringVidslut.vid insatsensuppnåttska ha

åstadkommakunnakunden skagälla vaddettapetensutveckling kan
utbildningliknandeellerföre. Kursertill skillnadefter insatsen, mot

avslutadefter insats.deltagarnautvärderasska alltid av

ofWork;of TermsScopeuppdrags/arbetsbeskrivningKlar
tidsplan.ochbifogad arbets-medReference

in merit-svenskadenvilka sätter samtUppgift partenresurserom
kontraktetieller attförförteckning experter angersomen passus

föreslagnakonsultengodkänna defall skaenskiltvarjekunden i av
experterna.

kanin. DettamottagandedenvilkaUppgift sätterpartenresurserom
svenskaförför husrumåtagandetolkar,personal,gälla att svara

experter mm.

kundochsvenskmellanansvarsfördelningoch partRoll-
Liabilities.andObligations

slagseller vilkavilkenske ochrapporteringskaHurRapportering.
kunden.tillställasskarapporter

lokalarespektivesvenskabudget.och DenfinansieringKostnader,
skalldelarspecificeraskan ocksåskyldigheter. Härpartens upp-om

konkurrens.handlas i
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Om ingår i det Sida finansieradeutrustning samarbetet ska kon-av
traktet klart villkoren för a nyttjande densamma underange av
genomförandet binsats och överföring tillutrustningenav en av
samarbetslandets vid slut.insatsensägo

Sida finansierar inte inköp bilar.av

utbildningsmaterialNär utarbetas den svenska och dettapartenav
arbete finansieras Sida ska materialet kunna användas fritt denav av
lokala krav förpå ersättning upphovsrätt.parten utan

Rapportering
Sida ska erhålla kopia på de enligt kontraktet ingår denirapporter som
svenska åtaganden kunden i samarbetslandet. Sidapartens gentemot
kräver därutöver kortfattad rapportering projektet vid varje fakture-om
ringstillfälle dock minst varje halvår.-

Om pågår längre skainsatsen år, delrapporter lämnas varjeän ett
halvår. Delrapportema ska redogöra för vad skett under periodensom
och kommentera alla eventuella avvikelser i förhållande till plan, t ex
förseningar, personalbyten, anpassningar, föreslå lösningar påetc, samt
eventuella problem.

Slutrapporten ska från målfonnuleringutgå och redogöra för mål-
uppfyllelse kring problem och lärdomar. detaljeradEnsamt resonera
finansiell uppföljning med förklaring till eventuella avvikelser skall
bifogas slutrapporten.

Slutrapport skall vidare utifrånskrivas könsuppdelat perspektiv,ett
dvs i möjligaste mån redogöra för hur kvinnor respektive deltagit imän
planering och genomförande insatsen hur resultatet insatsensamtav av
påverkar kvinnor respektive Såväl kvantitativa kvalitativamän. som
uppgifter bör ges.

Slutrapporten ska avspegla den milj in-som
satsförslaget baseras och förpå redogöra insatsens eventuella inverkan
på miljön.

Slutrapporten ska för och förutsätt-parterna ärvara gemensam en
förning slutbetalning från Sida.

Hur betalar Sida
Sidas betalningsansvar gäller endast enligt Sidas beslut och bekräftel-
sebrev till kontraktsparterna. har kontraktetDessa i åtagit sig att
genomföra överenskomna prestationer till angiven kostnad. Betalning
sker efter upparbetad tid för utförda prestationer och havda kostnader
enligt kontrakt. Till fakturavarje skall bifogas kort lägesrapport överen
arbetets genomförande förhållandei till uppgjorda planer. Betalnings-
tiden från30 dagar det faktura inkommit till Sida. Faktura skaär inteatt
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samarbets-kontraktspart iförrän denSidatill attesteratssändas av
landet.

bekräftadSidaenlighet medoch ifakturaenbartbetalarSida mot av
gäller iåtagandeSidasdenna.revideringargodkändaellerbudget av

tidsåtgångikostnaderfaktiskaEndasthögstbelopp.angivetbudgeten
på minstbetalningen,sistafaktureras. Denomkostnaderrespektive

slutredovis-ochsedan slutrapportförstkontraktsbeloppet, görs10% av
godkäntkundenochSidagodkäntskostnaderveriñerbaraning avav

resultat.insatsens
dkostnadsslag inomrespektiveinomomdisponeringarSmärre s.v

god-omkostnader kan utanellerarvoden inom postenposten -
ändamålför deinomSidaförvägkännande i göras som an-ramenav -

juste-Sådanaeffektivitet.ökar insatsensdettainsatskontrakteti omges
ellerfakturatillfálletvidförtydligasalltidemellertidska genomringar

budget.ny
omdisponeringarsådanainklusiveavvikelser,Andra som avser

omkostnader,arvoden ochförtakbeloppengodkändaSidademellan av
Med halvårs-de företas.godkännande innanförSidaunderställasska

ochtidsplanrevideradförändringarvid ävenskarapporteringen en
Sida.tillsändastakbeloppenförinomfaktureringsprognos ramen

tilllederförseningareventuella attinformerasSida måste somom
därefterSida skaplanerat.avslutas änkommer geinsats att senareen

tidplanen.dengodkännande tillsitt nya
skafakturorinkommandehanteringsnabbunderlättaFör att aven
lik-berörskontraktellertill insatshänvisatydligtochklartdessa som

kostnadernabeslutetibudgetendel avser.somsom av
in-svenskadehos parterrevisionerregelbundetgenomförSida som

samarbetet.igått

kostnadsdelninginnebär8. Vad
innebärkostnadsdelning. Det attprincipenSida tillämpar sam-om

kostnadernadelarbärsamarbetspartenlokalaoch denarbetslandet av
visstpå sigsamarbetslandet ettutföras. Omska tardet arbeteför som
högtochförankratvälprojektettydligtdet ärvisar attkostnadsansvar

prioriterat.

valuta:svenskkostnader iandenormalt följtäckerSida

landetfrånochbiljettkostnad tillarvoden,svenskaFör experter :- ochundersökasalltid utnytt-skarabattertillmöjlighetekonomiklass,
utlandsreseförordningsvenskadenenligt statenstraktamentenjas samt

frukostför15%meddrasochhotelliingårmåltider avprogramsom
middag.lunchföroch 35% resp
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För deltagare från samarbetsländerna i studieprogram etc i-
Sverige: hotell, inom Sverige Trak-samtresor programarrangemang.

på till kr dag kan250 utgå med avdrag för frukost 40tamente upp per
kr, lunch kr och60 middag 100 kr. Huvudregeln tillär att resorna
och från ska bekostasSverige den lokala fall kanI vissaparten.av
undantag och schablonbelopp utgå bidrag till resekostna-göras ett som
dema. för resebidragMotivering ska utgå måste redan fram-iatt anges
ställningen.

Vad gäller deltagare från företag huvudregeln dessa självaprivata är att
betalar sina och uppehållskostnader för medverkan i bransch-trese- ex

föreller utbildning syftar till öka den kom-mässor etc attannan som
mersiella kompetensen. Sida finansierar endast själva iprogrammet
Sverige.

Exempel på kostnader normalt bör åligga samarbetslandet ärsom
lokala förknippadekostnader med insatsen och den svenska partens
arbetsutövning landet. handlar dåDet kontorslokaler,i sekreterarom
och tolk/översättningshjälp, lokala landeti Hotell elleretc.resor annan
boendeform för de svenska ska normalt tillhandahållasexperterna av
den lokala kostnad för Sida. Undantag kan beviljas Sida,parten utan av

detta ska då motiveras sambandi med framställningen. Lokalamen
kostnader ska så långt möjligt i kronor kan ocksåär ut-anges men
tryckas in natura", sekreterarhjälp, kontorsutrymme, lokalatsom ex

boende, lokala konsulter och tillträde till datorutrustning.transporter,
lokala del ochDen i åtagande för samarbetet ska i in-partens anges

satskontraktet.
fall, exempelvis sambandI vissa i med förstudier infor investerings-

projekt, kan Sida bestrida kostnader för lokala underkonsulteräven som
anlitas det svenska företaget. Villkoren för detta fallska i såav vara
tydligt i kontraktet mellanangivna parterna.

Konsultfonder

Sida kanaliserar medel till k konsultfonder Världsbankeninoms
IBRD och Europeiska utvecklingsbanken EBRD. kanBankerna ut-

fondernyttja dessa för finansiera svenskt deltagande förberedel-vidatt
eller genomförande projekt. Konsultfonderna ska öka möjlig-ser av

heten för svenska medverka uppdrag/projekti bedrivsexperter att som
inom för dessa ñnansieringsinstitutioners verksamhet.ramen



Bilaga 2 891998:86SOU

Östersj grammet"öpro

investeringarföranvändasskallmedelsärskildaförfogarSida över som
förhuvudsak åtgärdsprogrammetiUtgångspunkten ärmiljöområdet.på

därAction Program,Östersjön, ComprehensiveBaltic Sea Joint av-
delvisarbetssättSidas ärkomponent.viktig annor-loppsrening är en

rollaktivharSidakunskapsöverföring.gälleri insatserlunda enän som
samarbeteiväljsfinansieringforProjekt utprojekt.alla faseri ettav

Världs-fmansieringsinstitutionerinternationellaochländernamed som
förbere-Underutvecklingsbanken, EBRD.Europeiskaochbanken

fördelinsatserlämpligaSida ochaktivtprojektenföljsdelsefasen av
ireglerasfinansieringsvenskförVillkorenväljsmedverkansvensk ut.

lokaladenochifrågalandet parten.Sida,mellanavtalsärskiltett
deiingår sär-utbetalningsrutinerochupphandlingförRiktlinjer

tillutrustningochupphandling tjänsterforavtalen. Ansvaretskilda av
roll iSidaslokalagenomförande parten.den upp-åliggerprojekten

anbudsutvärderingarochanbudsdokumentgranskahandlingen attär
hittillsharochkonkurrensförutsätterUpphandlingenkontrakt.samt

upphandling ut-störreInformationSverige.begränsad till avvarit om
svensk dagspressivianormaltskerrustningskomponenter annonser

upphandlingsnytt.Exportrådetsoch i
Sidasfyra år. Itillunderpågåberäknas treInvesteringsprojekten

genomförandet.älvaunderprojektenföljaingåruppdrag att
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Bilaga

GUIDELINES FOR PROJECT PROPOSALS

The project proposal shall be written in English and include the
following information:

PROJECT DESCRIPTION

Title: formulated in such that gives clear picture of thea way a
of the projectpurpose

Summary of the project: a brief and comprehensive description of
the thatproject be published separatelycan

3. Parties
Swedish organization, address,part phone/faxcontact person,—
Recipient organization/local organization,part contact person,—

address, phone/ fax

Background of the project max. pageone
How the proposed identifiedprojectwas—
The parties experiences from previous similar activitiesor—
Results and conclusions from such experiences—
Other organizations, both local and foreign if involved in similar—

activities in the area/sector, describe how identification and
coordination will be carried out

Environmental effects, positive negative, shall be analysedor—

5. Project description:

a Problems be solvedto
b Overall Objectives

Stipulate, possible, the development objectivesconcreteas as
objectives of the project relatedsector the refomtoor process

within the sector.
c Project Objectives

The objective of the project the of theto remove cause
problem that has been identified and should be:

Specific what where who-
Measurable how much—
Achievable how—
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whyRelevant-
whenboundTime—

Targetd group
professionalprivate/public,involved,theIndicate sectors-

categories etc
andprojecttheand inofthe rolesSpecify menwomen-

andof projectanticipated impact men.womenon
Resultse

by thereceivedgoods beand/or targetservicesSpecify the to-
groups

therelatedbemustresultsexpected toSpecify the—
cabove,described itemindicatorsandobjectives

separatelyandbenefits forSpecify menwomen— andachievedresultsof theverificationforSpecify sources—
checkedbeof resultsachievementthehowandwhere can

projectof theImplementationi
theVerifycarriedwill bethatactivities outSpecify the— and projectresultsactivities,relationship betweenlogical

objectives
administrativeandorganizationalmanagerial,theDescribe—

set up
local,involved foreign,of partiesresponsibilitiestheSet out—

womenandmen
implementationforschedulethe timeIndicate—

leadersproposed projecttheforenclose CVPlease
assistanceforeignofphasingforPlan outg

therequired and howwill bethe assistancelongSpecify how—
redundantrenderedwill beparticipationforeign

ANALYSISRISKH.

the projectofimplementationsuccessfulfor thePreconditions
beneedenvironmentproject totheinconditionswhat— Legal,succeedprojectthefororderfulfilled toin

institutionalmaterial,humanfinancial,economical, resources,
etc

beproject’sfor the tooutcomestheAnalyze prospects
sufficienttheresustainable. Areandsoundeconomically

enoughwellcapacity,institutionalandmanagement asas
longtheinrunningactivitythekeepfinancial toresources

term
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What other factors conflicts of interest hinderor may or
substantially delay the implementation of the project What
will be done minimize the risksto

sufficientHas attention been paid the roles and needs of bothto
and menwomen

What will the environmental impact of the beproject The
negative and the positive any. If thereconsequences, no
environmental impact, please specify the If the projectreason.
will have negative environmental impact, environmentalan
impact be attached.assessment must

Describe possible other negative side effects of the project,
any.

III. FINANCING

Total of the project Provide detailedcost specification of feesa
and reimbursables, budget activityprepare per

Contribution by the recipient/local organization specify the
contribution in kind and indicate the of such personnel,type costs as
accommodation, local In principle, alltransport, in localetc. costs
currency

Other financing ifpartners, any
in the project—
in closely related projects—

4. The requested from Sida inamount principle, only that needcosts
be in Swedish Kronor. If financingto ofmet expenditures localin

included in the the therefore berequest,currency mustreasons
clearly explained

Type of cost Foreign costs Local costs
currency currency

Fees, foreign consultants ,000
Reimbursables, foreign consultants ,000
Local costs, foreign consultants ,000-
Other local costs ,000-

Total cost 00,000 00,000
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FOR REPORTINGGUHELINESIV

of thefor the degree of achievmentshallThe final report account
indicatorsqualitative usingandobjectives, in quantitative terms,

compared with theshould beThe achievementsdefined under 5c.
bottlenecks andof difficulties,analysis theresults andplanned an

thethe participation inshallmade. The commentreport onsuccesses
their roles.respectiveand and its impactproject of onwomen men

which alsoshall executivefinal containThe report an summary
conclusions.thecovers

localwith theelaborated in cooperationshall beThe final report
both parties.and agreed bycounterpart upon

withsubmitted connectionshall be inBrief reportsprogress
invoicing.
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maktdiskurser.A. forskning.33.Historia,ekonomioch
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Översyn rörelse-ochtillsynsreglerfor kollektiva 35.Förordningartill miljöbalken. Bilagor.M.+av
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