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Forsvarsmaktens yttrande over remiss "Langsiktigt stod
till det civila samhallet" (Ds 2018:13).

1.

Svar fore

2018-09-04

Bakgrund

Forsvarsmakten har anmodats att yttra sig over remissen Langsiktigt stod till det
civila samhallet (Ds 2018:13).

Promemorian innehaller ett antal bedomningar som syftar till att statliga bidrag
till det civila samhallets organisationer ska bli mer langsiktiga, forutsagbara och
enhetliga Huvudinriktning foreslas vara att berort departement askar ett minst
tvaarigt bestallningsbemyndigande for berorda anslag. Vidare bedoms att beslut
om bidrag som riksdagen gett bemyndigande for bor fattas av beslutande
myndighet sa snart som mojligt efter att myndigheten fatt sitt regleringsbrev dar
bemyndigandet framgar. Promemorian innehaller ett antal bedomningar som
syftar till att statliga bidrag till det civila samhallets organisationer ska bli mer
langsiktiga, forutsagbara och enhetliga En oversyn av bidragssystemen, till att
bidrag bor overvaga ges generellt i andel som organisationsbidrag snarare an
verksamhets- eller projektbidrag, i syfte att det civila samhallets organisationer
kan verka fritt, sjalvstandigt och kritiskt i samhallsdebatten. Storre bidrag av mer
permanent karaktar bedoms nodvandiga att reglera genom forordningar eftersom
det anses skapa storre stabilitet, langsiktighet och forutsagbarhet for
organisationema. Vidare foreslas att mer enhetliga regler och villkor for bidragen
bor efterstravas.

(CSO)
Postadress

Besoksadress

Telefon

Telefax

E-post, Internet

Hogkvarteret

LidingSvagen 24

08-788 75 00

08-788 77 78

exp-hkv@mil.se

107 85 Stockholm

www.forsvarsmakten.se/hkv

FORSVARSMAKTEN
j-^^^

HOGKVARTERET

2.

yttrande
Datum

2018-09-05

Beteckning

FM2018-15543:! Sida2(3)

Yttrande

Forsvarsmakten forordrar ett mer prestationsbaserat stod till de fortecknade

frivilliga forsvarsorganisationerna enligt Forordning (1994:524) om frivillig
fbrsvarsverksamhet, i form av uppdragsersattning for verksamhet snarare an ett
generellt okat organisationsbidrag. Denna promemoria avser stod till det civila
samhallets organisationer, dar Forsvarsmakten inte har nagra synpunkter pa
forslagen eller materialet i betankandet.

Detta yttrande har beslutats av Stf C LEDS Helena Thunander Holmstedt.

Arendet har beretts av Johanna Alterman LEDS JUR, David Spangenberg LEDS
JUR, ovlt Hampe Klein LEDS PLANEK, Avd chef Stefan Hallen PROD FRIV

samt Carita Soderlund LEDS TF Tf, tillika foredragande.

Helena Thunander Holmstedt

Stf C LEDS

Klicka har for att ange befattning.

Carita Soderlund
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