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Långsiktigt stöd till det civila samhället (Ds 2018:13)
Sammanfattning
Kammarkollegiet delar de bedömningar som görs i promemorian. Avseende
organisationsbidrag förordrar dock Kammarkollegiet att huvudinriktningen bör
vara treåriga beställningsbemyndiganden. Oavsett om organisationer beviljas
medel för ett eller flera år bör, enligt Kammarkollegiet, huvudregeln vara att
bidragstagande organisation varje år lämnar viss återrapportering till den
bidragsgivande myndigheten och att myndigheten genomför kontroll att
organisationen har uppfyllt och fortsättningsvis uppfyller sådana grundläggande
villkor som bör ställas på en bidragstagande organisation.

Synpunkter
Nedan redovisas Kammarkollegiets kommentarer med hänvisning till respektive
avsnitt i promemorian.

10.2 Bemyndiganden
Promemorian anger som inriktning minst tvååriga beställningsbemyndiganden.
För ett flertal organisationer och även myndigheter bör övervägas om det är mer
fördelaktigt (som huvudregel) om beslut kan ges som omfatta tre år. Det torde
innebära mindre administration för såväl organisationer som myndigheter, därtill
ökar förutsebarheten och grundtryggheten för bidragstagande organisationer. Det
gäller särskilt statsbidrag för vilka sökande organisationer är relativt konstant.
Beviljade bidrag behöver härtill oavsett om hur många år beslutet avser räknas
fram årsvis bl.a. med hänsyn till beviljade anslag, eventuellt nya bidragstagande
organisationer samt möjlighet att överklaga.
Arvfondsdelegationen beslutar om stöd ur Allmänna arvsfonden. För en viss
kategori av stöd fattar Arvfonsdelegationen sedan år 2016 treåriga beslut. Även
om modellen med treåriga beslut nyligen har påbörjats och inte fullt ut har
utvärderats så är intrycket att modellen gynnar såväl bidragstagande
organisationer som handläggningen vid myndigheten genom ökad förutsebarhet
och minskad administration. Mer långsiktiga stöd medför ökad trygghet, stabilitet
och självständighet för bidragstagande organisation i sig men även för de
målgrupper som projektbidragen är avsedda att stödja.
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10.3.2 Mer enhetliga förordningar, särskilt för organisationsbidrag
Kammarkollegiet delar bedömningen att det bör eftersträvas att såväl nya som
befintliga bidragsförordningar utformas på ett enhetligt sätt. Det bör avse struktur,
terminologi samt strukturella villkor. Det kan också finnas behov av att utförligare
än idag ange skälen till bidraget och dess syfte för att underlätta förståelsen hos
bidragssökande organisationer och minska bidragsgivande myndigheters arbete att
tolka samt vidareinformera om förutsättningarna för bidraget.

10.3.3 Ansökningsförfarandet och återrapporteringen
Förenklad handläggning avseende såväl ansökan, komplettering som
återapportering och slutredovisning bör eftersträvas för att underlätta för såväl
bidragssökande organisationer som för bidragsgivande myndigheter. En väg mot
förenkling kan vara att gemensamma digitala plattformar och rutiner för ansökan
och handläggning skapas vid bidragsgivande myndigheter som har liknade
uppdrag. Även om en förenklad handläggning eftersträvas bör kraven på underlag
vid ansökan och återapportering ge tillräcklig information för att säkerställa att de
aktuella organisationerna uppfyller de mål och villkor som är förutsättningar för
bidraget. Återapportering bör enligt Kammarkollegiets mening ske varje år
oavsett om ett- eller flerårigt beslut har fattats. Detta bör särskilt gälla ekonomisk
redovisning samt strukturella villkor.

Övrigt
Kammarkollegiet anser det angeläget att både myndigheter och Regeringskansliet
har en plan för hur man ska sprida kunskaper och erfarenheter om givna stöd till
civilsamhället vidare, både internt och externt. Det gäller såväl kunskap om
organisationernas egna förutsättningar för att genomföra det de fått medel till som
erfarenheter och resultat från specifika verksamheter och projekt.
Detta yttrande har beslutats av avdelningschefen Ulf Rehnberg. I den slutliga
handläggningen har enhetschefen Hans Andersson deltagit. Föredragande har
varit juristen Johan Beije.

Ulf Rehnberg
Johan Beije
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