.

=
~

CIVIL-

70

DEPARTEMENTET

.

REGElUNGSBESLUT
1990-01-25

BILAGA 2
9

ro

56/90

__ _._-...

statens Ungdomsråd
Krukmakarqatan 19
116 51 stockholm

att utreda och 1.äJma förs1ag om en reformering av
statsbidraget ti11 ungdomsorganisationerna

Uppdrag

Bakgrund

Regeringen har i budgetpropositionen 1990 (prop.
1989/90:100 bil. 2 sid. 10) uttalat att principerna för
statens stöd till föreninqslivet bör omprövas. Där angavs
att avsikten med bidragsgivningen bör vara tydligare och
att former för att bedöma effekter av stödet bör tas
fram. Olika typer av beslutsunderlag kan krävas för olika
typer av bidragsgivning.
Bidraget till ungdomsorganisationerna är en del av statens totala stöd till föreningslivet. Viktiga mål för
ungdomsorganisationernas verksamhet är att bl.a. medverka
till att utveckla demokrati och rättvisa, stimulera till
samhällsengagemang, skapa bättre samhällsmiljöer och
bidra till jämlikhet mellan grupper oberoende av kön,
socialgruppstillhörighet, etnisk, geografisk eller ideologisk bakgrund, eller handikapp. Dessa mål skall
också vara vägledande för utformningen av det statliga
stödet.
Det nuvarande statsbidragssystemet till ungdomsorganisationerna har flera brister. Reglerna är alltför detaljstyrande på organisationernas verksamhet. Det finns med
dagens bidragssystem få möjligheter att stödja nya organisationer. Dessutom är det svårt att avläsa effekterna
av bidragsgivningen.
Uppdrag
Regeringen uppdrar åt statens ungdomsråd att utreda och
lämna förslag till en reformering av statsbidraget till
central och lokal ungdomsverksamhet m.m. under trettonde
huvudtiteln. De organisationer som får statsbidrag från
elfte huvudtitelns anslag stöd till idrotten skall inte
omfattas av det nya bidragssystemet.
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En utgångspunkt för översynen bör vara att det nya statsbidraget skall stimulera organisationerna att öka sin
lokala aktivitet och fl flera deltagare i verksamheten.
En annan viktig utglngspunkt vid översynen bör vara att
det reformerade systemet bör vara sI utformat att det
skall ge en ökad möjlighet för nya organisationer och
organisationer med generationsövergripande verksamhet
att få del av stödet. Det skall ocksl främja samarbete
mellan organisationer och stimulera till nya verksamhetsformer.
Det reformerade bidragssystemet skall vara lätt att
tillämpa och våra enkelt att administrera. Det skall
ocksl g' lätt att rapportera uppgifter från den lokala
nivån till bidragsgivande instans.
En bedömning skall göras av vilken frihet som bör ges åt
organisationerna att själva bestämma hur medlen skall
användas.
Ungdomsrådet skall lämna förslag om hur en utvärdering av
bidragsgivningen skall kunna göras. Rådet skall därför
under utredningsarbetets gång ha kontakt med statskontoret. Enligt bUdgetpropositionen 1990 kommer statskontoret
att få i uppdrag att aktualisera tidigare kartläggningar
av det statliga stödet till föreningslivet, samt ta fram
ett underlag som gör det möjligt att bedöma i vilka fall
det finns behov aven fördjupad prövning baserad på
uppföljning och utvärdering av stödet.
Ungdomsrådet bör också göra noggranna beräkningar av
kostnaderna för ett nytt bidragssystem samt belysa de
ekonomiska konsekvenserna för olika organisationsgrupper.
Det nya systemet får inte ge automatiska volymökningar.
Rådet bör därvid beakta vad som sägs i dir. 1984:5 om
utredningsförslagens inriktning.
För vissa organisationer, t.ex. handikapp- och invandrarorganisationerna, bör ungdomsrådet särskilt överväga hur
det nya systemet skall tillämpas.
Kommunernas regler för lokalt aktivitetsstöd är i många
fall anpassade till det statliga stödet. Samråd bör
därför ske med de båda kommunförbunden.
Ungdomsrådet skall under utredningsarbetets gång på
lämpligt sätt inhämta synpunkter från ungdomsorganisationerna själva. Samråd bör även ske med sveriges Riksidrottsförbund.
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Inriktningen bör vara att det nya stödet skall kunna tillämpas redan under budgetåret 1990-91.
Uppdraget skall redovisas till civildepartementet senast
den 30 april 1990.
på regeringens vägnar
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