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Kostnader i samband med lansering av regeringens skrivelse 2009/10:129
Att möta globala utmaningar - skrivelse om samstämmighet för utveckling
Ärendet

Regeringen har överlämnat skrivelsen Att möta globala utmaningar skrivelse om samstämmighet för utveckling (Skrivelse 2009/10:129) till
riksdagen. I syfte att stärka genomförandet och öka kunskapen om
regeringens politik för global utveckling och engagera en bred krets av
aktörer i politikens genomförande har inom Utrikesdepartementet
initierats lanseringsaktiviteter och olika produkter i samband med att
skrivelsen beslutats av regeringen. Härvid uppkommer kostnader för
- översättning och tryck av skrivelsen,
- aktörsmöte i form av ett halvdagsseminarium under våren 2010,
- produktion, översättning och tryck av en populärskrift om den
svenska utvecklingspolitiken med fokus på samstämmighet för
utveckling.
Kontering enligt följande: finansiering 7130518, verksamhet 1080120.
Regeringskansliets beslut

Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) beslutar att avsätta 200 000
kronor för kostnader i samband med lansering av regeringens skrivelse
Att möta globala utmaningar – skrivelse om samstämmighet för
utveckling.
Utgiften ska belasta det under utgiftsområde 7 Internationellt bistånd
upptagna anslaget 1:1 Biståndsverksamhet, anslagsposten 29.2
Konferenser, seminarier, utredningar och projekt, budgetåret 2010.
Beslutet har fattats av chefen för enheten för utvecklingspolitik,
departementsrådet Torgny Holmgren.
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Christian Fogelström
Telefon +46 (0)8 405 37 22
E-post: christian.fogelstrom@foreign.ministry.se

Delges:

Kostnader i samband med lansering av skrivelse Att möta globala
utmaningar - skrivelse om samstämmighet för utveckling
Skrivelsen

För att göra regeringens skrivelse, Att möta globala utmaningar
tillgänglig för en bredare publik trycks skrivelsen upp med försättsblad.
UD PIK tar fram layout i samråd med ministerkansliet och anlitar av
Regeringskansliet upphandlat tryckeri.
Skrivelsen översätts till engelska för att möjliggöra internationell
spridning av skrivelsen. Regeringen är en ledande aktör internationellt
och information om svenska erfarenheter av arbetet med
samstämmighet för utveckling efterfrågas av andra länder och
organisationer.
Den svenska versionen trycks i 800 exemplar och den engelska
versionen i 500 exemplar. (Som jämförelse har 2008 års skrivelse tryckts
i först 1500, och sedan ytterligare 800 exemplar på svenska, och 1500 på
engelska. Den föreliggande skrivelsen är inte politikformulerande och
bedöms därför inte efterfrågas i samma utsträckning)
Aktörsmöte

En viktig del i politikens genomförande är samverkan med det civila
samhällets aktörer, näringslivet och intresserad allmänhet. I syfte att
informera om och engagera en bred krets av aktörer i politikens
genomförande avser regeringen bjuda in till ett halvdagsseminarium
under våren 2010 i regeringskansliets lokaler. Ca 100 deltagare väntas till
seminariet.
Populärversion av utvecklingspolitiken

För att på ett lättförståligt sätt kommunicera Sveriges utvecklingspolitik
avser UD UP, i samråd med UD PIK och UD MK ta fram en
populärskrift om den samlade utvecklingspolitiken med fokus på
samstämmighetspolitiken. Skriften översätts till engelska och trycks
upp i A4-format i 1000 ex på svenska och lika många på engelska.
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Arbetspapper
2010-04-

Budget
Produkt/aktivitet
Skrivelse

Aktörsmöte våren 2010
Populärskrift

Marginal ca 20 procent
Totalt

Delposter
Översättning
Tryck 800 ex svenska
Tryck 500 ex engelska
Kaffe och kaka á 100 pers
Produktion inkl bilder
Översättning
Tryck 1000 ex svenska
Tryck 1000 ex engelska

Kostnad
71 000
17000
11000
4500
75 000
PIK
PIK
PIK
21 500
200 000
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