REMISSVAR

1 (2)

DATUM

DIARIENR

2013-05-21

2013/56-4

ERT DATUM

ER BETECKNING

2013-02-25

Fö2013/281/MFI

Regeringskansliet
Försvarsdepartementet
103 33 Stockholm

Delbetänkande av Veteranutredningen (SOU 2013:8)
Den svenska veteranpolitiken – Statligt bidrag till frivilliga
organisationer som stödjer veteransoldater och anhöriga.
Statskontoret har inga invändningar mot utredningens förslag att den frivilliga försvarsverksamheten bör innefatta verksamhet till stöd för enskild
som omfattas av lagen (2010:449) om Försvarsmaktens personal vid internationella militära insatser samt anhörig till denna. Utredningens motiv för
denna utökning av vad som räknas till frivillig försvarsverksamhet är rimliga enligt Statskontorets bedömning.
Statskontoret har heller inga invändningar mot att de organisationer som
enligt detta förslag kommer att omfattas av förordningen (1994:524) om
frivillig försvarsverksamhet (frivilligförordningen) ska benämnas veteranoch anhörigorganisationer.
Statskontoret anser dock, i enlighet med vårt remissvar på Utredningen om
frivillig försvarsverksamhet (SOU 2008:101), att det inte bör vara reglerat i
en bilaga till frivilligförordningen vilka organisationer som har rätt till stöd.
För att nå så god måluppfyllelse som möjligt med stödet till frivillig försvarsverksamhet finns det skäl att ge möjlighet för andra än ett antal på
förhand angivna organisationer att bidra till den frivilliga försvarsverksamheten. Nya relevanta organisationer kan tillkomma och andra kan försvinna.
Statskontoret noterar att utredningen tolkar sitt uppdrag som att det inte går
att ifrågasätta det fortsatta behovet av reglering i form av en förordning med
en bilaga där stödberättigade frivilliga försvarsorganisationer anges. Skälet
till detta är att regeringen har meddelat att den tidigare föreslagna översynen
av frivilligförordningen är föremål för fortsatt beredning i Regeringskansliet. Mot bakgrund av att utredningen ser ett fortsatt behov av reglering hade
det varit naturligt att utredningen hade angett vilka veteran- och anhörigorganisationer som skulle komma att omfattas av förordningen framöver.
Olika krav på statlig styrning beroende på bidragsform
Bidrag till veteran- och anhörigorganisationer föreslås kunna ges i form av
organisationsbidrag, verksamhetsbidrag och uppdragsersättning. Statskontoret vill i detta sammanhang peka på vilka olika krav på styrning från staten
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som bör gälla för olika bidragsformer. För alla bidragsformer bör regeringen
formulera ett övergripande mål för vad man vill uppnå med bidraget. För
verksamhetsbidrag och uppdragsersättning bör dessutom detaljerade mål
formuleras i dialog mellan organisation och beslutande myndighet. Återrapporteringskraven bör vara mer utförliga för verksamhetsbidrag och uppdragsersättning. Bedömningar av resultat bör dock göras för alla bidragsformer.
Otillräcklig redovisning av kostnader, effekter och ekonomiska
konsekvenser
Statskontoret anser att utredningens redovisning av kostnaderna för verksamheten i nuläget inte är tillräcklig. Det man redovisar är intäkter för tre av
de fyra organisationer som beskrivs i betänkandet samt hur mycket bidrag
som Försvarsmakten betalat ut år 2011 till frivilliga organisationer som
bedriver verksamhet för veteraner och anhöriga, bland annat dessa fyra.
Vilka ytterligare organisationer som kan vara aktuella för att klassas som
veteran- och anhörigorganisationer framgår inte.
Effekterna för den nuvarande frivilliga försvarsverksamheten av att utöka
vilka verksamheter som ska kunna få stöd i egenskap av frivillig försvarsverksamhet inom oförändrad ekonomisk ram redovisas inte. Sammantaget
anser Statskontoret att utredningens redovisning av effekter och ekonomiska
konsekvenser inte är tillräckliga för att kunna ta ställning till utredningens
förslag i sin helhet.

Generaldirektör Yvonne Gustafsson har beslutat i detta ärende. T.f. utredningschef Annika Gustafsson och utredare Maria Karanta, föredragande,
var närvarande vid den slutliga handläggningen.
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